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1 Inledning 

1.1 Kommunstyrelsens ordförande har ordet 

Bollnäs – möjligheternas kommun i kulturlandskapet Hälsingland är en 

fantastisk, välskött och attraktiv kommun att bo och leva i. 

År 2016 har fortsatt varit ett händelserikt år inom många områden, inom 

föreningslivet så som idrotten och kulturen där det är stor bredd och utbud 

av aktiviteter, men också oerhört många andra event som många Bollnäs-

bor och besökare haft möjlighet att avnjuta, Bollnäs stadshus firade 50 år i 

Maj, ca 1000 personer passade på att besöka stadshuset med alla aktiviter.                                                                                                                                       

Året har präglats av mycket arbete för en fortsatt positiv utveckling i Bollnäs, för en bra kvali-

tet i kärnverksamhet, för en väl fungerande infrastruktur, för ett gott arbets- och närings-

livsklimat, för ett engagerat föreningsliv. 

Vi kan även för det här året summera att även det här året ökade  invånarantalet, nystart av 

företag och flera nya en – och flerfamiljshus planeras. Bollnäs kommun utsågs till årets ny-

byggarkommun av internationella företagarföreningen (IFS) med prisutdelning i Almedalen. 

Trots den positiva utvecklingen är det alltför många kommunmedborgare som inte har egen 

försörjning. Det råder en alltför hög arbetslöshet i kommunen och länet. Satsningar för att 

trenden ska vända och kompetensförsörjning ska säkras pågår kraftfullt i samarbete med 

bland annat Arbetsförmedlingen. I April invigdes Navet som är en gemensam verksamhet 

mellan kommun och arbetsförmedling, riktad för ungdomar, dit de ska vända sig om man är 

arbetslös. 

Den ekonomiska utvecklingen har under 2015 och 2016 vänt från ett mycket bekymmersamt 

år 2014 till ett positivt resultat 2016. Resultatet beror på ett gemensamt och genomgripande 

budgetarbete, att nämnderna gör ett gott arbete.  Viktigt arbete som måste fortsätta. 

Det som mest har påverkat året lokalt, nationellt och internationellt är den stora oro som råder 

i Syrien på grund av kriget, som en följd av detta de stora flyktingströmmarna till många län-

der i Europa och Sverige som står för ett stort mottagande och öppenhet. Till Bollnäs är det 

många som kommit för att bosätta sig eller för tillfälligt bo på asylboenden. Flera av kommu-

nens verksamheter har gjort en mycket stor arbetsinsats för att möta de ökade behoven utifrån 

invånarökningen, mångfalden av insatserna har till stor del möjliggjorts tack vare statliga 

pengar som utgått till kommuner med mottagande samt ett stort engagemang hos kommunens 

medarbetare. Tack för allt gott arbete ! 

Det har slutförts ett antal investeringar i fastigheter som har blivit invigda under året, av de 

stora efterlängtade projekten är det Brotorget, Alirskolan och Sävsbergskolan som blev fär-

digställt 2016.  

 

Inriktningen inför 2017 är att fullfölja beslutade inriktningar och åtgärder för en positiv ut-

veckling i Bollnäs kommun för både tillväxt, verksamhet och ekonomi. 

Marie Centerwall (s)                                                                                                                 

Ordförande Kommunstyrelse 
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1.2 Sammanfattning av väsentliga händelser 

 partiell inlösen av pensionsskulden 174 miljoner kronor för att minska framtida pens-

ionskostnader 

 förbättrad soliditet inklusive pensionsskulden 

 extra statsbidrag p.g.a. flyktingsituationen  

 ökade intäkter från migrationsverket för flyktingar och ensamkommande flyktingbarn 

 kommunala bolagen och förbund redovisar ett överskott 

 projekt inom hemtjänsten för att effektivisera pågår med fördröjd effekt 

 fortsatt svårigheter att rekrytera till skola och socialtjänst 

 fortsatt befolkningsökning 

 totala arbetslösheten har minskat men för utrikesfödda fortsätter den att öka 

Årsredovisningen och bokslutet för kommunkoncernen 2016 ger det faktiska resultatet på -

124 miljoner kronor i siffror. Det reella resultatet är egentligen +50 miljoner. Kommunens 

bolag och kommunalförbund redovisar sammantaget ett positivt resultat 2016. 

Förklaringen till resultatet är att kommunen har gjort en inbetalning på 174 miljoner kronor 

till en pensionsförsäkring för att minska kommunens framtida pensionskostnader. Detta möj-

liggjordes genom att sälja av några av kommunens placeringar som är avsedda för pensions-

kostnader. Pengarna kommunen fick vid försäljningen av dessa värdepapper användes alltså 

till att betala in till en pensionsförsäkring och därför ligger det som en stor kostnadspost när 

man ser till hela resultatet. Med denna åtgärd har kommunen tagit ansvar för att mildra fram-

tida tryck på driftsbudgeten under många år framåt och kommer att sänka kommunens kost-

nader för pensionsutbetalningar med 4-6 miljoner kronor per år. Efter denna transaktion har 

kommunens soliditet inklusive pensionsskulden förbättrats från 24% till 30%. Kommunen 

anser att detta är förenligt med god ekonomisk hushållning. 

Kommunens nämnder visar tillsammans ett överskott på helår 2016 med 4 miljoner kronor. 

Socialnämnden har haft extra intäkter som avsåg ersättning för ensamkommande barn från 

2015. Miljö- och byggnämnden har haft lägre utgifter för bostadsanpassningar. Kommunsty-

relsen har haft vakanta tjänster samt att Hälsinglands utbildningsförbund gjort en återbetal-

ning till kommunen. 
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1.3 Kommunens organisation 
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1.4 Fakta om Bollnäs kommun 
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1.5 Periodens resultat 

AVVIKELSER MOT BUDGET (TKR)    

    

BUDGETERAT 2016   12 462 

    

Avvikelser inom verksamheterna    

Kommunfullmäktige inkl. partistöd 167   

Kommunrevision 26   

Valnämnd -1   

Överförmyndare 224   

Kommunstyrelse 3 857   

Teknik- & fritidsnämnd -2 698   

Kulturnämnd -382   

Barn- & utbildningsnämnd 7   

Socialnämnd 1 078   

Miljö- & byggnämnd 1 506   

SUMMA  3 784  

    

Avvikelser övrigt    

- Skatteintäkter, stadsbidrag, slutavräkning 45 048   

- Projekt p.g.a. flyktingsituationen -35 401   

- Finansiella intäkter och kostnader 2 842   

- Partiell inlösen av pension -173 937   

- övrigt -2 019   

SUMMA  -163 467  

    

SUMMA AVVIKELSER MOT BUDGET   -159 683 

    

Periodens resultat enligt resultaträkningen   -147 221 
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2 Förvaltningsberättelse 

2.1 Omvärldsbevakning 

Svensk och internationell ekonomi 

Den svenska ekonomin avslutade fjolåret starkt. För helåret 2016 beräknas BNP ha ökat med 

3,5 procent. Förutsättningarna för svensk ekonomi ser trots det fortsatt gynnsamma ut. Den 

svenska ekonomin beräknas fortsätta att utvecklas betydligt starkare än ekonomin i många 

andra länder. Anledningen är en fortsatt stark utveckling av inhemsk efterfrågan. En försva-

gad krona tillsammans med en förbättrad tillväxt i omvärlden innebär också att exporten vän-

tas få bättre fart framöver. Högkonjunkturen i svensk ekonomi förstärks därmed nästa år. 

Sedan föregående skatteunderlagsprognos har bedömningen av antalet asylsökande påtagligt 

sänkts. Migrationsverket räknar nu med 34 500 asylsökande i år. Det kan jämföras med 

100 000 i föregående skatteunderlagsprognos. Även mängden asylsökande för efterföljande år 

har justerats ned jämfört med tidigare bedömningar. Därtill ska läggas att en betydande ned-

dragning skett i bedömningen av antalet ensamkommande flyktingbarn. Föregående skatteun-

derlagsprognos utgick från 18 000 ensamkommande flyktingbarn i år. Migrationsverkets sen-

aste bedömning pekar nu mot en tillströmning på 3 500. Tillströmningen även efterföljande år 

har justerats ned i betydande grad. 

Den nya och lägre bedömningen av antalet asylsökande och antalet ensamkommande flyk-

tingbarn innebär att prognosen för kommunal och statlig konsumtion har skruvats ned. I SKLs 

tidigare skatteunderlagsprognos beräknades den offentliga konsumtionen, i reala termer, öka 

med 4,6 procent i år. Ökningen har nu justerats ned till 3,1 procent – vilket också det är en 

kraftig ökning. Utvecklingen nästa år har också justerats ned till följd av det mer begränsade 

flyktingmottagandet. 

Samhällsekonomin påverkar Bollnäs kommun 

Skatteunderlagstillväxten för 2016 och framåt har justerats ned jämfört med tidigare progno-

ser, vilket leder till lägre skatteintäkter för Bollnäs kommun. Detta tillsammans med låg ut-

bildningsnivå, låga skolresultat, hög arbetslöshet, ökat försörjningsstöd och ökad antal flyk-

tingar blir en stor utmaning för kommunen. 
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Skatteintäkter över åren 

skatteintäkter (Mkr) 

 

Slutavräkningen för 2015 ger 1 112 tkr mer i skatteintäkter än de preliminära skatteintäkterna. 

När det gäller slutavräkningen för 2016 beräknas skatteintäkterna bli 5 465 tkr lägre än de 

preliminära skatteintäkterna. För 2014 höjde Bollnäs kommun skatten med 1 krona. Detta ger 

då kommunen ca 45 mkr mer i skatteintäkter, därav kraftigt stigande kurva från 2013 till 2014 

i diagrammet. Den kraftigt stigande kurvan mellan åren 2015 och 2016 är en följd av extra 

stadsbidrag pga. flyktingsituationen. 

Skatteintäkterna enligt prognosen har en god procentuell uppräkning fram till 2017 men där-

efter är prognosen svagare. Skatteintäkterna för kommunen baserar sig på utvecklingen av 

skatteunderlaget för hela landet. Skatteprognosen baserar sig bland annat på befolkningspro-

gnosen från februari 2017. 

Skatteunderlagets utveckling 

kommuns skatteunderlag, ibland kallad skattekraft, är kommuninvånarnas samlade beskatt-

ningsbara förvärvsinkomst för fysiska personer. Skatteunderlaget beräknas i kronor per invå-

nare. Nedan visas skatteunderlagets förändring åren 2011-2017 

 

Känslighetsanalys 

Bollnäs kommuns beroende av omvärlden kan åskådliggöras genom en känslighetsanalys. 

Den visar vilka följder olika förändringar, som kommunen inte råder över, kan få på kommu-

nens ekonomi. 
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Den stora utmaningen för kommunen är att minska kostnaderna och samtidigt erbjuda tjänster 

till invånarna med den kvalitet som kommunfullmäktige har beslutat att kommunen ska kunna 

leverera. 

Näringsliv 

Bollnäs har idag 3 088 aktiva verksamheter varav 2 986 drivs som företag. Viktiga basnäring-

ar är industri, vård och omsorg, handel, jord och skog liksom de kreativa kulturella näringarna 

som har stor betydelse och utgör viktiga inslag i kommunens attraktivitet. Flest arbetstillfällen 

finns inom vård, omsorg, handel, kommunikation och industri i olika former. 

Bollnäs kommun präglas av nyföretagaranda och varje år startas i genomsnitt 163 nya företag. 

Näringslivet domineras av småföretagande där mer än 60 % av företagen är enmansföretag 

vilket ger ett innehållsrikt och levande näringsliv där företagandet är något som berör alla. 

Arbetsmarknad 

Den totala arbetslösheten för riket, länet och kommunen har sjunkit något jämfört med före-

gående år. Arbetslösheten för ungdomar har också sjunkit. Dock är minskningen mindre i 

Bollnäs kommun än för riket och länet. 

Arbetslösheten för de utrikesfödda har trots den positiva utvecklingen för den totala arbets-

lösheten fortsatt att öka både i riket, länet och kommunen. I Bollnäs kommun är arbetslöshets-

talen för ungdomar och utrikesfödda bland de högsta i landet. 

 

Utbildningsnivå 

Tabellen nedan visar befolkningens utbildningsnivå den 31 december 2015 fördelat på män 

och kvinnor. För förgymnasial utbildning ligger Bollnäs kommun i paritet med länet, medan 

kommunen ligger högre i utbildningsnivå för både män och kvinnor med gymnasial utbild-

ning än både länet och riket. När det gäller eftergymnasial utbildning ligger Bollnäs kommun 

under snittet för riket och länet. Denna skillnad är mindre för kvinnor än män. 
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Folkhälsa i kommunen 

Under 2015 antog kommunfullmäktige en ny folkhälsoplan med viss korrigering i målområ-

den: 

Med grund i regionala folkhälsoprioriteringar, Bollnäs kommuns övergripande målsättningar 

och visioner, samt folkhälsoläget i Bollnäs kommun är följande målområden prioriterade för 

folkhälsoarbetet i Bollnäs kommun för perioden 2015-2020: 

 Delaktighet och inflytande i samhället 

 Ekonomiska och sociala förutsättningar 

 Barn och ungas uppväxtvillkor 

 Alkohol, narkotika, dopning och tobak 

Kommunens befolkning 

Kommunens befolkning har ökat med 335 personer under 2016. Den huvudsakliga orsaken 

till ökningen är invandringen. För åren 2017 - 2019 är prognosen en svagare ökning, ca 30 

invånare respektive år.  Prognoserna för åren 2017-2019  baserar sig på tidigare års trend där 

kommunen har en svag men stabil utveckling av invånarantalet 

 

Befolkningsökningen 2016 är sannolikt den högsta ökningen någonsin i Bollnäs kommun 

under ett enskilt år. Hela nettoökningen på 335 personer beror på invand-

ring/flyktingmottagande. 
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Antalet födda är färre än antalet avlidna. Födelsenettot under den senaste tioårsperioden är 

ca minus hundra per år, vilket innebär att kommunen behöver ha ett årligt positivt flyttnetto 

på ca hundra invånare för att befolkningen inte ska minska. Sedan 2003 har kommunen haft 

en stabil utveckling av invånarantalet och inflyttningsöverskotten har uppvägt det negativa 

födelsenettot. Hur utvecklingen blir framöver är beroende av flyktingtillströmningen till Sve-

rige. Utan en kontinuerlig inflyttning från utlandet hade kommunen den senaste tioårspe-

rioden minskat invånarantalet med 100 - 150 personer per år. 

 

 

In- respektive utflyttning i Bollnäs kommun 2016 åskådliggörs i tabellen nedan. Bollnäs 

kommun har fler inflyttande än utflyttande i övervägande delen av åldersintervallen. År 2015 

hade kommunen det största negativa flyttnettot i åldersintervallet 65 -69 år och för 2016 lig-

ger det inom åldersintervallet 20-24 år. Det största positiva flyttnettot var år 2016 i åldersin-

tervallet 25-29 år. För 2015 låg det största positiva inflyttningsnettot i åldersintervallet 0-4 år. 
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2.2 God ekonomisk hushållning 

För en god ekonomisk hushållning har Bollnäs kommun följande tre finansiella mål; 

1. Kommunen ska under rullande 3-årsperiod ha ett överskott, som motsvarar minst 1 % 

av skatteintäkter och generella statsbidrag. 

 2014 2015 2016 

Årets balanskravsresultat inkl medel från sociala 

investeringsfonden 
8 487 27 360 15 190 

Skatteintäkter & generella stadsbidrag 1 358 699 1 418 331 1 518 991 

Årets resultat i förhållande till skatteintäkter & ge-

nerella stadsbidrag. 
0,62% 1,93% 0,89% 

 Målet anses uppfyllt eftersom det genomsnittliga överskottet under de senaste tre åren 

är 1,2%. 

 

2. Kommunen ska i huvudsak självfinansiera sina investeringar 

 Målet anses uppfyllt då kommunen under 2016 inte tagit upp nya lån för investeringar. 
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3. Kommunen ska under en rullande 10-årsperiod, där budgetåret är det sjätte året i cy-

keln, ha en investeringsvolym på i genomsnitt motsvarande kommunens avskrivning-

ar. Årets resultat påverkar investeringsutrymmet i positiv eller negativ riktning, 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Totalt 

Investeringar 96 254 40 209 85 152 74 354 60 128 124 427 87 430 104 025 75 930 72 800 895 240 

Avskrivning-

ar 

61 758 55 003 56 722 71 164 63 148 69 042 65 129 69 412 72 546 74 173 658 097 

Årets resultat 

exkl. VA 

-35 025 26 732 -24 455 -2 482 68 159 27 944 15 008 6 470 16 841 16 162 115 354 

Investerings-

utrymme 

26 733 81 735 32 267 68 682 131 307 96 986 80 137 75 882 89 387 90 335 773 451 

Differens -69 521 41 526 -52 885 -7 471 71 179 -27 441 -75 025 -33 143 13 457 17 535 -121 789 

 Målet anses inte vara uppfyllt. Under en 10-årsperiod är de planerade investeringarna 

121 789 tkr över den maximala investeringsvolymen för att uppnå målet. 

Kommunallagen och den kommunala redovisningslagen innehåller regler för kommunens 

ekonomiska styrning. Kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning i sin egen verksamhet 

och i offentliga verksamheter som bedrivs av andra juridiska personer, som kommunala bolag 

och kommunalförbund. Dessutom finns ett balanskrav, som innebär att kommunens intäkter 

varje år ska överstiga kostnaderna. Balanskravet är en nedre gräns för den ekonomiska ut-

vecklingen, medan begreppet god ekonomisk hushållning innebär väsentligt högre krav. Boll-

näs kommunfullmäktige har fattat beslut om riktlinjer för god ekonomisk hushållning, samt 

infört en resultatutjämningsreserv för att kunna utjämna intäkter över tid och därigenom möta 

konjunkturvariationerna. Kommunen ska kunna bygga upp resultatutjämningsreserven inom 

ramen för det egna kapitalet. På det sättet kan kommunen sätta undan en del av överskottet i 

goda tider och sedan använda medlen för att täcka underskott som uppstår till följd av en låg-

konjunktur. Införandet av reserven kan ses som ett förtydligande av det övergripande målet 

om god ekonomisk hushållning som kommunen ska uppfylla.  Prognosen de kommande åren 

för skatteintäkterna och generella statsbidrag är osäkra. Med dessa förutsättningar är det nöd-

vändigt att de ramar som verksamheten tilldelas hålls, så att positiva resultat erhålls respektive 

år. Ett stort ansvar vilar på ansvariga inom förvaltningarna och verksamheten. 

I bokslutet för 2012 fattade kommunfullmäktige beslut om att inrätta en social investerings-

fond och avsatte 9,7 miljoner kronor till detta. Även i bokslutet 2015 avsattes ytterligare 10 

miljoner kronor. Kommunfullmäktige antog riktlinjer för kommunens sociala investerings-

fond 2013-12-18, dnr 13-0391 §250. Syftet med fonden är att skapa finansiellt utrymme för 

förebyggande insatser för att på sikt göra mänskliga vinster och undvika kostnader för mer 

omfattande insatser i framtiden. Fonden ska också stimulera till att tänka annorlunda, att ar-

beta mer gränsöverskridande samt att utveckla nya arbetssätt och metoder samt främja sam-

verkan mellan olika verksamheter, såväl interna som externa. Under 2016 har följande beslut 

om medel beviljats, Navigatorcentrum 1 530 tkr, handledning av sociala företag, etapp två,  

500 tkr. 
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2.3 Kommunens ekonomi 

Periodens resultat 

Tabellen visar de senaste fem årens resultat för kommunkoncernen och för kommunen exkl. 

bolagen. 

(tkr) 2012 2013 2014 2015 2016 

Koncernen 33 406 -16 580 2 810 83 783 -123 828 

Kommunen (exkl. 

bolagen) 
26 963 -23 547 -2 004 71 419 -147 221 

Årliga resultat i kommunen och koncernen under 5 år 

 

Kommunens bolag har en stadig resultatutveckling med undantag för enstaka händelser. 

Kommunens resultat skiftar och påverkas dels av verksamheternas utfall (se tabell Budgetav-

vikelse per nämnd) och av extra bidrag från staten och vissa reavinster-/förluster i samband 

med försäljning av fastigheter och värdepapper. Orsaken till det stora negativa resultatet 2016 

beror på att kommunen har gjort en pensionsinlösen omfattande 173 937 tkr. Detta är att be-

trakta som en extraordinär kostnad som inte tas med i balanskravsresultatet. 

Resultat per bolag i koncernen 

Tabellen visar de senaste fem årens resultat för kommunkoncernens bolag och förbund. 

(tkr) 
Ägd 

andel 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Bollnäs Stadshus 

AB 
100% -690 -1 926 -1 444 -1 129 -791 9 398 

AB Bollnäs Bo-

städer 
100% 7 492 8 047 12 369 11 317 11 875 5 054 

Bollnäs Energi AB 100% -3 437 -90 -4 616 294 -5 943 -554 

Bollnäs Ovanåker 

Renhållning AB 
67% 2 899 5 291 3 963 1 846 1 783 4 945 

Helsinge Vatten 

AB 
60% 0 0 0 0 0 0 

Hälsinglands ut-

bildningsförbund* 
43% - - - - 7 067 6 253 

* Hälsinglands utbildningsförbund bildades i augusti 2015. 
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Budgetavvikelse 

Tabellen visar de senaste fem årens budgetavvikelse, kommunen 

(tkr) 2012 2013 2014 2015 2016* 

Periodens bud-

get 
12 158 6 000 27 819 10 225 12 462 

Periodens utfall 26 963 -23 547 -2 004 71 419 -147 221 

Budgetavvikelse 14 805 -29 547 -29 823 61 194 -159 683 

* Resultatet är inklusive kostnaden för inlösen av pensioner, 173 937 tkr 

Budgetavvikelse per nämnd 

Tabellen visar de senaste fem årens budgetavvikelse per nämnd. I redovisningen av Kommun-

styrelseförvaltningen (KS) resultat har också resultaten för kommunfullmäktige inklusive par-

tistöd, kommunrevisionen och valnämnden inkluderats, då dessa avvikelseposter är av mindre 

art. I övrigt framgår avvikelserna av driftredovisningen och kommenteras i respektive nämnds 

verksamhetsberättelse. 

(tkr) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Överförmyndar-

nämnden 
379 -599 -181 51 -41 224 

Kommunstyrelsen 5 424 1 910 1 225 3 031 -7 341 * 4 048 

Teknik- och fritids-

nämnden 
8 045 9 386 5 547 -2 086 18 051 -2 698 

Nämnden för lä-

rande och arbete 
1 200 280 287 194 0 - 

Barn- och utbild-

ningsnämnden 
577 -17 705 -24 018 -24 557 7 542 7 

Socialnämnden -8 556 -13 842 -34 194 -25 322 318 1 078 

Miljö- och bygg-

nämnden 
139 -1 045 -1 797 82 453 1 506 

Kulturnämnden     -1 525 -382 

SUMMA 7 208 -21 615 -53 131 -48 288 17 457 3 785 

* Inklusive utfall för gymnasie-/vuxenutbildningen som övergick till HUF i augusti 2015. 

Nettokostnaderna och skatteintäkterna 

Verksamheternas nettokostnader, inklusive pensionsskuldsökning, avskrivningar och finans-

netto, i förhållande till skatteintäkterna och de generella skattebidragen, visar hur mycket 

pengar som används i verksamheterna och vad som återstår till ett eventuellt sparande till 

kommunen. När verksamheterna använder mer än 100 procent av de samlade skatteintäkterna 

och generella statsbidragen innebär det att verksamheten måste ”låna” av de samlade bespa-

ringarna, och att avskrivningar och finansiella kostnader också måste finansieras med sparade 

pengar. Nettokostnaderna för 2016 uppgår till 110 procent. Orsaken till den kraftiga ökningen 

av nettokostnaderna 2016 är att kommunen har gjort en pensionsinlösen på 173 937 tkr under 

året. 
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Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna 

 

Investeringar 

Nettoinvesteringarna för 2016 uppgår till 124 427 tkr. Den budgeterade investeringsvolymen 

för helåret 2016 är 192 812 tkr. I och med den höga investeringsvolymen 2016 är utrymmet 

för kommande år lägre för att nå kommunfullmäktiges mål att investeringsvolymen på ett 10 

års snitt ska motsvara kommunens avskrivningar. Investeringarna redovisas mer detaljerat i 

investeringsredovisningen. 

(tkr) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Nettoinvesteringar 96 254 40 209 85 152 74 354 60 128 124 427 

De största investeringarna under 2016 är ombyggnad av Alirskolan, Häggesta reningsverk och 

Brotorget. 

 

Avskrivningar 

(tkr) 2012 2013 2014 2015 2016 

Avskrivningar -55 003 -56 722 -71 164 -63 148 -69 042 

För 2016 har Bollnäs kommun gjort nedskrivningar över plan med 8 575 tkr. Kommunen har 

tidigare redovisat leasing av bilar som en hyreskostnad. Från och med 2014 har rådet för 

kommunalredovisnings rekommendationer använts vilket innebär att leasing av bilar redovi-

sas som en anläggningstillgång med årlig avskrivning, en ökning med (4 703) 5 243 (2015) 

2016 tkr på avskrivningarna. 

(tkr) 2012 2013 2014 2015 2016 

Låneskuld 1/1 -31 510 -26 698 -27 216 -120 005 -116 505 

Nya lån 0 0 -100 000 0 0 

Förändring av leasings-

kuld 

-188 -5518 2 211 -1 500 -5 817 

Amortering lån 5 000 5 000 5 000 5 000 35 000 

Utgående balans -26 698 -27 216 -120 005 -116 505 -87 322 

2014 tog kommunen ett lån på 100 000 tkr för att hantera den likvidpåverkan som uppstår i 

samband med hög investeringsnivå. Under 2016 har kommunen amorterat 35 000 tkr på skul-

den. Vid årets slut uppgick den totala låneskulden till 87 322 (116 505 år 2015) tkr inklusive 
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leasing. Den totala låneskulden uppgick till 3 243 (4 381 år 2015) kronor per invånare. 

Pensioner 

I balansräkningen redovisas endast de pensionsåtaganden som personalen har tjänat in från 

och med 1998 och de särskilda avtal om pensioner som tecknats med en del tidigare anställda 

(1.). Pensionsåtaganden till och med 1997 redovisas som en så kallad ansvarsförbindelse och 

ingår inte i balansräkningen (2.). Den noteras istället nedanför balansräkningen som en skuld, 

men storlek och betalningstidpunkt är osäker. Bland annat för att minska denna osäkerhet och 

risk har kommunfullmäktige under 2016 beslutat om att göra en partiell inlösen av pensioner. 

Det betyder att kommunen har gjort en större avbetalning på skulden (174 mkr inkl löneskatt) 

som innebär att kommunens kostnader för utbetalning av pensioner kommande år kommer att 

vara 4-6 mkr lägre och därmed ge utrymme för andra kostnader. 

 

 

 

 

 

 

Årets värde 
Föregående Års 

värde 

 (tkr) 2016-12-31 2015-12-31 

1

. 

Avsättning (inkl särskild löneskatt) för pensioner och liknande 

förpliktelser 
117 548 113 839 

2

. 

Ansvarsförbindelser (inkl särskild löneskatt), vs pensionsför-

pliktelser som inte tagits upp bland avsättningar 
574 859 788 332 

3

. 
Totala pensionsförpliktelser 692 407 902 171 

4

. 

Finansiella placeringar avsedda för att finansiera framtida pens-

ionsutbetalningar (bokfört värde) 
306 986 449 833 

4

. 

Finansiella placeringar avsedda för att finansiera framtida pens-

ionsutbetalningar (marknads värde) 
378 964 493 319 

5

. 

"Återlånade medel", vilka utgör skillnaden mellan punkterna 3 

och 4 (marknadsvärde) 
313 443 408 852 

6

. 
-Tillgångslag avseende 4 (finansiella placeringar)   

 -Likvida medel 28,1 47,0 

 -Räntebärande värdepapper inkl. upplupna räntor 172,9 194,0 

 -nominella räntor 18,0 47,0 

 -realräntor 154,9 147,0 

 -Aktier 177,9 252,0 

 -svenska 63,1 70,0 

 -utländska 114,9 182,0 

 Totalt 379 493,0 
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Pensionsmedelsförvaltningen 

Bollnäs kommun har sedan 1980-talet avsatt medel för finansiering av kommande pensions-

utbetalningar. Avsättningen var till en början mer symbolisk, först under början av 1990-talet 

har pensionsavsättningarna varit av större omfattning. Det bokförda värdet på kommunens 

sammanlagda pensionsskuld uppgick vid årsskiftet till cirka 692 mkr, varav 575 mkr avser 

ansvarsförbindelsen. Pensionsfonden syfte är att möta de årliga utbetalningar från skulden i 

ansvarsförbindelsen som överstiger ca 10 mkr. 

Omstrukturering av portfölj och pensionsåtagande 

Under slutet av året genomfördes en större omstrukturering av kommunens pensionsåtagande. 

174 Mkr av pensionsfonderingen användes för att försäkra bort en del av pensionsskulden till 

försäkringsbolaget KPA. Resultatet av omstruktureringen är att kommunen sänker den totala 

risken samtidigt som förväntad avkastning inklusive försäkringskapitalet ökar. 

Marknad och portföljens utveckling 

År 2016 var ett relativt turbulent år på de finansiella marknaderna som präglades av politisk 

osäkerhet med den brittiska folkomröstningen om utträde ur EU samt presidentvalet i USA. 

Året började precis som föregående år slutade, med fallande börser, och fortsatte därmed den 

negativa trend som började i slutet av mars 2015. I mitten av februari hade den svenska bör-

sen fallit hela 14% sedan årsskiftet. Vid denna tidpunkt sänkte Riksbanken reporäntan till -

0,50% (från -0,35%) samtidigt som oljepriset bottnade på ca 26 USD/fat, ett prisfall med 

ca 77% på ca 1,5 år. 

Efter den svaga inledningen på året återhämtade sig marknaderna under våren innan blickarna 

fram emot midsommar vändes mot folkomröstningen i Storbritannien om utträde ur EU. 

Börserna pressades inför omröstningen och när utgången av valet var klar och det brittiska 

folket röstat för att lämna föll börserna kraftigt under några dagar. Lika överraskande som 

utfallet var i folkomröstningen, lika överraskande var marknadens reaktion efter valet. Redan 

efter en vecka hade börserna återhämtat fallet. Börserna fortsatte att utvecklas under somma-

ren och hösten fram tills det amerikanska presidentvalet. Efter den något överraskande vinsten 

för Trump fortsatte börserna att stiga på förväntningar om skattelättnader och andra ekono-

miska stimulanser. 

Totalt steg den svenska börsen med 9,6% under 2016 medan börserna globalt steg 16,2% räk-

nat i svenska kronor. En stor del av värdeutvecklingen på utländska aktieplaceringar berodde 

emellertid på att den svenska kronan försvagades (vilket ökar värdet på innehav i utländska 

aktier). Kronan försvagades t.ex. hela 8% mot amerikanska dollar. 

Långa räntor föll relativt mycket under det första halvåret, från redan historiskt låga nivåer. 

Som lägst var räntan på en 10-årig svensk statsobligation bara ca 0,05%. De fallande långrän-

torna medförde att värdet på obligationer utvecklades relativt positivt trots de låga räntenivå-

erna. Under senhösten steg dock långa räntor ca 0,5% och den 10-åriga statsobligationen 

handlades vid årsskiftet på 0,55% (ner 0,45% jämfört med för ett år sedan). Ett brett svenska 

obligationsindex steg 2,6% under 2016. 

För att kunna följa hur förvaltningen av aktieportföljen har gått jämförs de olika tillgångsslag-

en i förhållande till respektive jämförelseindex enligt placeringspolicyn sedan det föregående 

rapporteringstillfället. 
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Portföljens värde steg med hela 7,6% under 2016 delvis tack vare stigande börser, men även 

på grund av de fallande långa räntorna. 

Aktieplaceringarna har utvecklats något sämre än index vilket framför allt beror på att en del 

av placeringarna är gjorda med kapitalskydd (aktieindexobligationer). Detta har initialt gett 

lägre avkastning men innebär samtidigt en avsevärt lägre risk. I samband med den försäk-

ringsinlösen som gjordes i slutet av året såldes huvuddelen av aktieindexobligationerna. 

Realräntorna har avkastat bättre än index vilket framför allt beror på att portföljen innehållet 

icke-statliga obligationer som ger en högre ränta. 

Totalt sett får avkastningen betraktas som mycket god. Både i absoluta termer och relativt 

index med hänsyn taget till den lägre risknivån i portföljen. 

Aktuell portfölj 

Pensionsfondens värde uppgick per 2016-12-31 till 389 mkr och kapitalet är fördelat inom de 

limiter som definieras för respektive tillgångsslag i placeringspolicyn. 

 

Vid avstämningstillfället hade pensionsportföljen följande utseende, uttryckt som procentuell 

fördelning på olika tillgångsslag. 
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Bevakning och rapportering 

För bevakning och rapportering av pensionsportföljen samarbetar kommunen med Söderberg 

& Partners. De bevakar kontinuerligt utvecklingen av pensionsportföljen, pensionsskulden 

samt marknadsrisken. Detta för att tillse att risken i portföljen aldrig är högre än att det går att 

leva upp till de åtaganden som pensionsfonderingen avser att möta. 

Eget kapital, Soliditet, Likviditet 

Kommunens egna kapital exklusive ansvarsförbindelsen minskade under 2016 på grund av att 

kommunen gjorde en pensionsinlösen omfattande 173 937 tkr, Till följd av pensionsinlösen 

minskade också kommunens ansvarsförbindelse vilket resulterade i att kommunens eget kapi-

tal inklusive ansvarsförbindelsen förbättrades under året. 

Eget Kapital (mnkr) 

 

Likviditet 

Likviditet är ett nyckeltal som används för att visa kommunens betalningsförmåga på kort 

sikt. Likviditeten för år 2016 var 126% vilket är en minskning jämfört med föregående år. 

Den huvudsakliga orsaken till minskningen är den pensionsinlösen som kommunen genom-

förde under året. Trots detta är kommunens likviditet god. En likviditet över 100% innebär att 

kommunen har förmågan att betala de kortfristiga skulderna på kort sikt. 
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Soliditet 

Soliditet visar det egna kapitalet i förhållande till de totala tillgångarna. Ju högre soliditet 

desto mindre skulder och därmed stabil ekonomi. Enligt redovisningslagen ska kommunen 

inte räkna in anställdas pensionsåtaganden intjänade före 1998 som en avsättning eller skuld. 

Förfarandet strider, i princip med god redovisningssed och ger en för positiv bild av solidite-

ten. Med redovisningslagens sätt att räkna uppgår kommunens soliditet till 62 procent medan 

den verkliga soliditeten uppgår till 30 procent. 

 

Ansvarsförbindelser 

Nedan visas Bollnäs kommuns ansvarsförbindelser 

 2016-12-31 2015   

Bolag och Kommunalförbund     

Bollnäs Stadshus AB 70 000 70 000   

Bollnäs Energi AB 560 000 570 000   

Bollnäs Bostäder AB 550 000 550 000   

Bollnäs Ovanåker Renhållning AB 15 000 15 000   

Kommunalförbundet Södra Hälsingland 3 000 3 000   

Övriga     

Hälsingeutbildningar ek. förening 600 600   

Lövvik-Offerbergs vattenförening  24   

Egnahem 474 547   

Regionförbundet Gävleborg 0 1 950   

Privata medel 74 128   

Totalt 1 194 197 1 211 249   

 

Balanskravet 
Balanskravet är kommunallagens regelverk för krav på ekonomisk balans för kommuner och 

landsting. Underskott som uppkommit under enskilt räkenskapsår ska återställas inom de 

närmaste tre följande åren. Kommunfullmäktige beslutade under 2012 och 2015 om avsätt-
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ning till en social investeringsfond och beslutade att införa en resultatutjämningsreserv i sam-

band med bokslutet 2015. Under 2016 har kommunen gjort en inlösen av pensioner och som 

kommunfullmäktige beslutade skulle utgöra synnerliga skäl enligt KL8 kap 5§ p.g.a. kommu-

nen under flera år har avsatt kapital i BR för att möta kommande års pensionsutbetalningar. 

Genom partiell inlösen av pensioner har kommunen använt kapitalet från BR till att kostnads-

föra pensioner under 2016 som annars skulle kostnadsförts under ett stort antal år framåt. Med 

denna inlösen sänker kommunen sina årliga kostnader för pensioner med 4- 6 mkr. 

Årets  resultat 2016 -147 221  

- samtliga realisationsvinster -10 362  

- vissa realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet 4 792  

- vissa realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet 0  

- orealiserade förluster i värdepapper 0  

- återföring av orealiserade förluster i värdepapper 0  

Årets resultat efter balanskravsjusteringar -152 791  

- medel till resultatutjämningsreserv -7 700  

- medel från resultatutjämningsreserv 0  

Synnerliga skäl enligt KL8 kap 5§ 173 937  

BALANSKRAVSRESULTAT 13 446  

   

Medel från sociala investeringsfonden 1 743  

Medel avsatta till sociala investeringsfonden - 10 000  

   

Balanskravsunderskott från tidigare år 0  

BALANSKRAVSRESULTAT ATT REGLERA 0  

 

2.4 Kommunkoncernens ekonomi 

I koncernen Bollnäs kommun ingår nämnder, Bollnäs stadshus AB och därigenom helägda 

bolagen Bollnäs Bostäder AB, Bollnäs Energi AB, samt delägda bolagen Bollnäs Ovanåkers 

renhållning AB och Helsinge Vatten AB. I koncernen ingår också från 20150811 del av det 

nybildade Hälsinglands utbildningsförbund. Eftersom kommunen är både ägare och köpare av 

flera av koncernföretagens tjänster är intresset dubbelt. Kommunens målsättning är att uppnå 

koncernnytta och ge medborgarna bästa möjliga service. 

Koncernen redovisar ett negativt resultat om -123 861 tkr för perioden. Mer information finns 

i den sammanställa redovisningen inklusive noter samt i respektive företags årsredovisning. 
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Bollnäs kommunkoncern - Fakta i siffror, 5 år i sammandrag 

Ekonomiskt resultat för koncernen (tkr) 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Årets resultat 33 406 -16 580 2 810 83 783 -123 861 

Årets resultat per invånare 1 277 -634 106 3 150 -4 600 

      

Investeringar, avskrivningar, skulder 

och soliditet      

Investeringar 191 684 177 644 275 955 155 839 224 673 

Avskrivningar 119 711 123 534 141 850 136 252 143 658 

      

Totala skulder      

Koncernens låneskuld 1 601 486 1 606 058 1 733 294 1 809 791 1 800 806 

Koncernens skulder per invånare 61 61 66 68 67 

      

soliditet      

Soliditet i % 42% 42% 40% 40% 38% 

Soliditet i % inklusive pensionsförpliktel-

ser (ansvarsförbindelsen) 15% 12% 13% 16% 20% 

Det som påverkar koncernens resultat år 2016 är den pensionsinlösen som Bollnäs kommun 

gjorde på 173 937 tkr. De kommunala bolagen har gått bra under året och redovisar samman-

taget ett resultat på 25 096 tkr. 

Koncernens investeringar ökade med 68 834 tkr jämfört med föregående år. Det är framför 

allt Bollnäs kommunen och Bollnäs Energi som står för de stora ökningarna. Stora investe-

ringar som har genomförts under året är bland annat Alirskolan, Brotorget och Häggesta re-

ningsverk. 

Avskrivningarna för koncernen har ökat med 7 406 tkr under året. En förklaring till detta är 

att beloppen är inklusive gjorda nedskrivningar. Nedskrivningarna för år 2016 var ca 8 705 tkr 

(2015, 3 529 tkr). 

Koncernens soliditet har varit ca 40% under de senaste fem åren. Soliditet visar det egna kapi-

talet i förhållande till de totala tillgångarna. Ju högre soliditet desto mindre skulder och där-

med stabil ekonomi. Under 2016 sjönk koncernens soliditet exklusive ansvarsförbindelsen 

med två procentenheter medan soliditeten inklusive ansvarsförbindelser ökade med fyra pro-

centenheter. Den huvudsakliga orsaken till förändringen är att kommunen genomförde en 

pensionsinlösen på 173 937 tkr vilket resulterar i att både omsättningstillgångarna och an-

svarsförbindelsen minskade. 

Koncerninterna transaktioner 

Inom Bollnäs kommunkoncern förekommer det interna transaktioner mellan företagen inom 

koncernen. Koncerninterna transaktioner innebär att ett företag inom koncernen säljer något 

till någon annan och därmed uppstår det intern försäljning, interna fordringar och interna 

skulder. I en koncernredovisning ses koncernen som en enhet och därför skall det inte före-

komma några interna poster i koncernredovisningen varför dessa interna poster elimineras. En 
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koncernredovisning skall beskriva koncernens prestationer gentemot koncernexterna parter 

och koncernens ställning avseende koncernen som en redovisningsenhet. Nedan återfinns 

Bollnäs kommunkoncerns interna transaktioner. 

 

(tkr) Ägd andel Försäljning 2016 
Koncernkonto 

2016-12-31 

Räntor och-

borgensavgif-

ter 

Borgen2016-12-31 

  Intäkt Kostnad Givare 
Motta-

gare 
Intäkt 

Kost-

nad 
Givare 

Motta-

gare 

Kommunen  30 624 108 510  57 515 4 507  1 190 050  

Stashus AB, 556792-9962 100%    17 813 251   70 000 

Bollnäs Bostäder AB, 

556060-3176 
100% 95 40 180 60 334   2 204  550 000 

Bollnäs Energi AB, 

556712-5314 
100% 49 138 12 894 284   2 271  560 000 

Bollnäs Ovanåker Renhåll-

nings AB, 556223-4863 
67% 14 562 5 479 14 710   279  10 050 

Helsinge Vatten AB, 

556768-2777 
60% 25 004 1 993       

Hälsinglands utbildnings-

förbund, 222000-3111 
43% 64 471 14 838    5   

  

 Ägd andel Koncernbidrag Utdelning 

(tkr)  Givna Mottagna Given Mottagen 

Kommunen      

Stadshus AB, 556792-9962 100%  10 459  376 

Bollnäs Bostäder AB, 

556060-3176 
100% 9 000    

Bollnäs Energi AB, 556712-

5314 
100% 1459    

Bollnäs Ovanåker Renhåll-

nings AB, 556223-4863 
67%   376  

Helsinge Vatten AB, 

556768-2777 
60%     

Hälsinglands utbildnings-

förbund, 222000-3111 
43%     
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Resultatsammanställning koncernföretag 

tkr Ägd andel Resultat 2016 Resultat 2015 

Stadshus AB, 556792-9962 100% 9 398 -791 

Bollnäs Bostäder AB, 556060-3176 100% 5 054 11 875 

Bollnäs Energi AB, 556712-5314 100% -554 -5 943 

Bollnäs Ovanåker Renhållnings AB, 

556223-4863 
67% 4 945 1 783 

Helsinge Vatten AB, 556768-2777 60% 0 0 

Hälsinglands utbildningsförbund, 

222000-3111 
43% 6 253 7 067 

Intresseföretagens ekonomi 
Bollnäs kommun har även intresseföretag som utför tjänster och uppdrag som kommunen valt 

att lägga ut på ett förbund gemensamt med ett antal andra kommuner. Kommunalförbundet 

Södra Hälsingland är ett räddningsförbund som ägs tillsammans med Ovanåkers och Söder-

hamns kommun.  Inköp Gävleborg är en inköpsorganisation som ägs tillsammans med 10 

kommuner i Gävleborgs län. 

Resultatsammanställning intresseföretag 

tkr Ägd andel Resultat 2016 Resultat 2015 

Kommunalförbundet Södra Häl-

singland 
40% 1 216 684 

Inköp Gävleborg 11% 3 581 -3 894 

2.5 Personalredovisning 

Medarbetare* 

Den 31 december 2016 hade Bollnäs kommun totalt 2392 månadsavlönade** medarbetare 

och av dessa hade 2087 tillsvidareanställning och 305 visstidsanställning. Antalet månadsav-

lönade medarbetare (2392) motsvaras av 2332 årsarbetare***. 

Både antalet månadsavlönade medarbetare med tillsvidareanställning och antalet med viss-

tidsanställning ökade i jämförelse med samma tidpunkt föregående år. Antalet ökade med 19 

tillsvidareanställningar och 94 visstidsanställningar. 
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Diagram 1: Antal anställda per anställningsform den 31 december 2012-2016 

Utöver månadsavlönade medarbetare hade Bollnäs kommun ett antal timavlönade medarbe-

tare som tillsammans arbetade 410 952 timmar under 2016, vilket motsvarar 207,6 årsarbe-

tare. Det är en ökning med 0,8 procentenheter jämfört med föregående år. 

*Anhörigvårdare, personliga assistenter enligt PAN-avtalet och förtroendevalda politiker redovisas inte. 

** Med månadsavlönade menas tillsvidareanställda och visstidsanställda medmånadslön. 

***Antalet årsarbetare baseras på den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade med tillsvidarean-

ställning och visstids-anställning, omräknat till heltid. 

Sjukfrånvaro 

År 2016 var den totala sjukfrånvaron 8,3 %, vilket är en ökning med 1 procent jämfört med 

föregående år. Av den totala sjukfrånvaron var 57,1 procent sjukfrånvaro ≥60 dgr (långtids-

sjukfrånvaro). Långtidsjukfrånvaron har fortsatt att öka något jämfört med tidigare år. 

Tabell 2: Total sjukfrånvaro per kön för samtliga medarbetare i Bollnäs kommun år 2016 

 

*Den totala sjukfrånvaron redovisas i procent av ordinarie arbetstid 

**Långtidssjukfrånvaron visas i förhållande till den totala sjukfrånvaron. Långtidssjukfrånvaro är sjukfrån-

varo som överstiger60 dagar 

Kvinnornas sjukfrånvaro var högre än männens under år 2016 och kvinnornas sjukfrånvaro 

fortsatte att öka, medan männens sjukfrånvaro minskade, jämfört med år 2015. Kvinnor i ål-

dersintervallet 50-65 år hade högst sjukfrånvaro (9,4 procent). 
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Diagram 3: Sjukfrånvaro per kön år 2012-2016 

 

Tabell 3: Total sjukfrånvaro per åldersintervall år 2016 

 

Åldersfördelning 

Medelåldern var 47,5 år den 31 december 2016, vilket var något lägre än vid samma tidpunkt 

föregående år då medelåldern var 47,7 år.  Teknik-, service- och fritidsförvaltningen hade den 

högsta medelåldern, 51,7 år och socialförvaltningen hade den lägsta medelåldern, 46,9 år. 

Diagram 4: Åldersfördelning för tillsvidareanställda per kön den 31 december 2016 
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Tabell 4: Åldersfördelning för tillsvidareanställda per kön den 31 dec 2016

 

Rehabilitering 

Under 2016 har tre nya Riktlinjer utarbetats som stöd för chefer. Dessa är Riktlinjer för Reha-

biliteringsarbetet, Riktlinjer för Misskötsel och Riktlinjer för Omplaceringsutredning. 

I rehabiliteringsarbetet har cheferna stöd av dataprogrammet Adato som är ett sjukfrånvaro- 

och rehabiliteringsverktyg. Adato ger signal till chef bl. a när rehabiliteringsutredning ska 

göras och vid upprepad korttidsfrånvaro. Vid upprepad korttidsfrånvaro genomförs hälsosam-

tal med stöd av företagshälsovården. 

Det pågår fortlöpande samarbete Försäkringskassan och Bollnäs kommun i rehabiliteringsfrå-

gor. En Rehab samverkansgrupp träffas fyra gånger per år. Gruppen består av personal från 

HR-enheten, handläggare från Försäkringskassan och företrädare från företagshälsovården, 

arbetstagarorganisationerna Kommunal och Lärarförbundet. 

Årligen genomförs arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud i samarbete med före-

tagshälsovården. I utbildningen ingår olika delar av arbetsmiljöområdet och ett tema är Reha-

bilitering, riskbruk och beroende. 

Sedan många år tillbaka erbjuder Bollnäs kommun fysisk träning vid Bollnäs sporthalls gym 

för sjukskrivna medarbetare och medarbetare som visat signaler på ohälsa. Gruppen leds av 

en legitimerad sjukgymnast. 

Arbetsmiljö 

Arbetsmiljöutbildning har genomförts under året. Basutbildning för chefer och skyddsombud 

omfattade totalt 2,5 dagar och behandlade systematiskt arbetsmiljöarbete, arbetslivsinriktad 

rehabilitering, riskbruk och beroende, ergonomi samt organisatorisk och social arbetsmiljö. 

Under hösten erbjöds två temadagar till chefer, skyddsombud och fackliga ombud inom ar-

betsmiljöområdet och de handlade om samverkan respektive organisatorisk och social ar-

betsmiljö. 

Projekt Systematiskt arbetsmiljöarbete har startats i november. Projektets mål är att ha ett 

kommungemensamt arbetsmiljöarbete med anpassningar utifrån olika verksamheters behov. 

Arbetsmiljöarbetet är naturlig kopplat till verksamhetens utveckling. Chefer i kommunen skall 

känna att de har enkla och bra verktyg som stöd för det systematiska arbetsmiljöarbetet som 

leder till en god arbetsmiljö för medarbetare. Medarbetare och fackliga organisationerna skall 

uppleva sig delaktiga i arbetsmiljöarbetet. 

Årligen genomförs en medarbetarundersökning vid Bollnäs kommun. Sedan år 2015 används 

den enkät som har tagits fram av SKL och Rådet för främjande av kommunala analyser 

(RKA) och den är en modell för att kontinuerligt utvärdera och följa upp arbetsgivarpolitiken 

i kommuner och landsting med fokus på Hållbart medarbetarengagemang (HME). 

Resultatet av medarbetarundersökningen presenteras vid arbetsplatsträff på enhetsnivå och 
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ska ligga till grund för fortsatt arbetsmiljöarbete vid arbetsplatsen. Resultat på förvalt-

ningsnivå och kommunnivå presenteras vid respektive samverkansgrupp. 

Det resultat som läggs in i Kommun- och landstingsdatabasen, Kolada presenteras utifrån 

verksamhetsindelning enligt det Kommunala räkenskapssammandraget. Detta för att möjlig-

göra kopplingar mellan HME och befintliga resultatmätningar av ekonomin och verksamhet-

en. 

Jämställdhet 

Bollnäs kommun har en policy för likabehandling, vilken ligger till grund för arbetet med 

jämställdhet. Den 31 december 2016 hade Bollnäs kommun 2087 tillsvidareanställda, varav 

82 procent kvinnor och 18 procent män. 

Tabell 5: Könsstruktur för tillsvidareanställda per förvaltning den 31 december 2016 

 

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för både kvinnor har ökat år 2016. För män är den 

oförändrad. 

Tabell 6: Sysselsättningsgrad för tillsvidareanställda i procent den 31 december 2012-2016 

 

Medellönen  

Medellönen för tillsvidareanställda var den 31 december 27350 kr/mån. Kvinnornas medellön 

var 26974 kr/mån medan männens var 29074 kr/mån. 

Diagram 5: Medellön för tillsvidareanställda den 31 december 2012-2016 
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Diagram 5: Medellön för tillsvidareanställda per kön den 31 december 2012-2016 

 

Kompetensförsörjning 

En kompetensförsörjningsstrategi har antagits av kommunfullmäktige. Kompetensförsörj-

ningsstrategin består av fem områden: 

 Attrahera 

 Rekrytera 

 Utveckla 

 Behålla 

 Avsluta 

Kompetensförsörjningsstrategin är ett ramverk över de områden som skapar goda förutsätt-

ningar för fortsatt kompetensförsörjning. Med strategin som grund skall respektive förvaltning 

årligen prioritera ett antal områden i förvaltningsvisa kompetensförsörjningsplaner. Utifrån de 

förvaltningsvisa planerna tar kommunchefen fram en kommunövergripande kompetensför-

sörjningsplan. 

Prioriterade områden f n är utveckling av introduktion av nyanställda medarbetare och chefer 

samt rekrytering. 

För att klara framtida rekryteringsbehov erbjöd vi bland annat feriearbete för 16-17 åringar 

samt praktik för högskolestuderande under sommaren. Utöver detta tas praktikanter emot 

inom olika delar av kommunen. Marknadsföring av kommunen som arbetsgivare har bland 

annat skett genom deltagande vid Torsbergsgymnasiets framtidsmässa och i Framtidsvalets 

material. 

Programmet Framtida ledare genomfördes 2016, i samarbete med övriga kommuner i Gävle-

borg, 

med tre deltagare från Bollnäs kommun. Syftet med programmet är att identifiera och attra-

hera framtida ledare bland våra tillsvidareanställda medarbetare. 

Ett annat samarbetsprojekt där Bollnäs kommun ingår är Trainee Södra Norrland. Hösten 

2016 anställdes trainees till uppdrag som utredare, HR-konsult och controller. 

Under 2015 startades KIVO-projektet (Kvalitetssäkrad inkludering i vård och omsorg). Detta 

är ett samverkansprojekt under Vård- och omsorgscollege Gävleborg. Projektet syftar till att 

främja lika möjligheter på arbetsmarknaden. Det vänder sig till kvinnor och män som står 

särskilt långt från arbetsmarknaden för att skapa förutsättningar för dem att komma i utbild-

ning, arbete eller närmare arbetsmarknaden. En lokal samt regional arbetsgrupp arbetar för att 

skapa rutiner för att stärka bland annat kunskaper i det svenska språket. 
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2.6 Kommunfullmäktiges övergripande verksamhetsmässiga mål 

Vision 2020: Bollnäs, möjligheternas kommun! Har en hållbar utveckling med tillväxt och 

goda möjligheter till utbildning och arbete. Vi har ett jämställt och miljöanpassat samhälle 

präglat av trygghet, demokratiska värderingar, mångfald, upplevelser och framtidstro. 

Perspektiv Kommunfullmäktiges mål 

Medborgare God folkhälsa och engagerade medborgare. 

 

 Målet är delvis uppfyllt 

 

Analys 

Besökare på kommunens hemsida fortsätter att öka och kommunen fortsätter 

att se över möjligheten att införa ytterligare e-tjänster. Antalet föreningar och 

bidragsberättande sammankomster har ökat. Kommunens invånare är nöjda 

med grön- och parkområden och tillgängligheten för personer med funktions-

nedsättning är god. Kommunen har inte ökat inköpen av närproducerade livs-

medel. Goda resultat i socialförvaltningens brukar- och klientundersökningar 

avseende delaktighet och trygghet och medborgarna upplever att de inte behö-

ver vänta länge på hjälp och stöd. Överförmyndarenheten informerar och 

genomför utbildning för blivande ställföreträdare. Sjukpenningtalet har ökat i 

Bollnäs bland kvinnor och ligger någon under snittet i Gävleborg. 

Utveckling, välfärd och 

tillväxt 

Anpassad infrastruktur, tillgång till högre utbildning och gott företags-

klimat 

 

 Målet är delvis uppfyllt 

 

Analys 

Arbetslösheten totalt har minskat, men är fortsatt hög bland ungdomar samt 

personer med utländsk härkomst. Antalet aktiva verksamheter har ökat med 

ca 60 under 2016 och uppgår till totalt 3 088 st. Antalet medborgare har ökat 

med 355 personer och uppgick vid årsskiftet till 25 929 personer. Medborgar-

na upplever en god framkomlighet på gator och vägar. Socialförvaltningen har 

satsat på evidensbaserade vård, nationella verktyg för utredningar samt ökad 

analys av utfall och statistik. Vad det gäller gymnasiebehörigheten för elever 

som genomgått grundskoleutbildning i Bollnäs kommun är målet ej uppfyllt. 

Arbetet med vissa detaljplaner har försenats. Kulturenheten har erbjudit stort 

utbud och många aktiviteter i hela kommunen, t.ex. har Helsinge Makers 

startat som är en förening inom innovation i kommunen. 

Ekonomi God ekonomisk hushållning 

 

 Målet är delvis uppfyllt 

 

Analys 

Årsredovisningen och bokslutet för kommunkoncernen 2016 ger det faktiska 

resultatet på -147 miljoner kronor i siffror. Det reella resultatet är egentligen 

+27 miljoner kronor. Förklaringen till resultatet är att kommunen har gjort en 

inbetalning på 174 mkr till en pensionsförsäkring för att minska kommunens 

framtida pensionskostnader. Detta påverkar inte kommunens balanskravsre-

sultat. Kommunens nämnder visar ett överskott om 4 mkr. Men inom social-

förvaltningen finns underskott inom äldreomsorgen där man arbetar med ett 

förändringsarbete som fått fördröjd effekt, men nämnden har redovisat intäk-

ter från 2015 om ca 20 mkr från migrationsverket som göra att nämnden ändå 

redovisar ett positivt resultat. Kommunens bolag och kommunalförbund redo-

visar sammantaget ett positivt resultat 2016. Kommunen har inte mätt köptro-
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Perspektiv Kommunfullmäktiges mål 

heten under 2016 men kommer att få igång mätningarna under 2017 genom 

Inköp Gävleborg. Kommunen fortsätter att investera i mediebesparande åtgär-

der för att ge sänkt energiförbrukning. Samtliga nämnder arbetar med att göra 

effektiviseringar i verksamheterna och hålla ner kostnader. 

Medarbetare Attraktiv arbetsgivare med kompetenta och motiverade medarbetare 

 

 Målet är uppfyllt 

 

Analys 

Högt resultat gällande medarbetares upplevelse av kompetensutveckling i det 

dagliga arbetet och att det bedrivs ett gott ledarskap som bidrar till medarbeta-

rens ansvarstagande i arbetet. Resultatet för motivationsindex är högt (82) i 

jämförelse med de kommuner i Gävleborg som redovisat HME i Kolada. 

Motivationsindexet bygger på tre påståenden ”mitt arbete känns meningsfullt, 

jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete, jag ser fram emot att gå till 

arbetet”. 

  

Arbetssätt och processer Delaktigt, effektivt och öppet arbetssätt 

 

 Målet är uppfyllt 

 

Analys 

Samverkan mellan förvaltningar, bolag, förbund och andra kommuner fortsät-

ter att utvecklas. Ex är förvaltarenheten som är ett nytt samarbete med mellan 

Ovanåkers, Bollnäs samt Ljusdals kommuner för att underlätta tillgången på 

godemän samt förvaltare inom överförmyndarverksamheten. 
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3 Räkenskaper 

 

RESULTATRÄKNING (TKR)

Not Budget Utfall Avvikelse Utfall Utfall Utfall

2016 2016 2016 2015 2016 2015

Verksamhetens intäkter 1 350 280 480 289 130 009 443 330 965 161 849 144

Verksamhetens kostnader 2 -1 762 019 -2 089 824 -327 805 -1 758 153 -2 448 411 -2 039 367

Avskrivningar 3 -59 267 -69 042 -9 775 -63 148 -143 658 -136 252

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -1 471 006 -1 678 578 -207 572 -1 377 971 -1 626 908 -1 326 475

 

Skatteintäkter 4 1 062 424 1 057 987 -4 437 1 025 375 1 057 987 1 025 375

Generella statsbidrag och utjämning 5 411 519 461 004 49 485 392 956 461 004 392 956

Finansiella intäkter 6 16 000 14 947 -1 053 34 422 15 656 35 043

Nedskrivning andelar 7 0 0 -6 250

Finansiella kostnader 8 -6 475 -2 580 3 895 -3 363 -31 598 -36 866

ÅRETS RESULTAT 12 462 -147 221 -159 683 71 419 -123 861 83 783

Kommunen Koncernen
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3.1 Balansräkning 

BALANSRÄKNING (TKR)
 

Not 2016 2015 2016 2015

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Imateriella anläggningstillgångar  

Övriga immateriella anläggningstillgångar  849 850

Materiella anläggningstillgångar  

Mark, byggnader & tekniska anläggningar 9 1 040 412 972 787 1 854 524 1 803 980

Maskiner & inventarier 9 39 281 36 622 612 592 592 815

Pågående nyanläggningar och förskott 13 478 4 568

Summa materiella 

anläggningstillgångar 1 079 694 1 009 409 2 480 594 2 401 363

Finansiella anläggningstillgångar

Värdepapper, andelar, m.m. 10 144 763 127 219 31 502 14 030

Långfristiga fordringar 10 8 430 9 445 14 833 15 747

Summa anläggningstillgångar 1 232 887 1 146 073 2 527 778 2 431 990 

Omsättningstillgångar

Förråd, lager & exploateringsmark 11 27 627 27 598 42 284 42 080

Fordringar 12 149 170 118 308 164 238 149 686

Kortfristiga placeringar 13 366 986 449 833 366 986 449 833

Kassa & bank 14 25 703 175 288 60 816 197 993

Summa omsättningstillgångar 569 487 771 027 634 324 839 592

SUMMA TILLGÅNGAR 1 802 374 1 917 099 3 162 102 3 271 582
  

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 

& SKULDER 
  

Eget kapital 15

Årets resultat  -147 221 71 419 -123 861 83 783

Resultatutjämningsreserv 30 770 30 770 30 770

Övrigt eget kapital 1 238 521 1 186 585 1 309 452 1 238 159

Summa eget kapital 1 122 070 1 258 004 1 216 361 1 321 942
 

Avsättningar

Avsättn pensioner & liknande förpliktelser 16 117 548 113 839 118 990 114 684

Avsättning skatter 16 14 652 13 517

Övriga avsättningar 16 11 293 11 468

Summa avsättningar 117 548 113 839 144 935 139 669
  

Skulder  

Långfristiga skulder 17 111 957 137 455 1 314 191 1 349 511

Kortfristiga skulder 18 450 800 407 801 486 615 460 460

Summa skulder  562 757 545 256 1 800 806 1 809 971

SUMMA EGET KAPITAL,  

AVSÄTTNINGAR & SKULDER  1 802 374 1 917 099 3 162 102 3 271 582

PANTER & ANSVARSFÖRBINDELSER

Ansvarsförbindelser  

Pensionsförpliktelser som inte upptagits 

bland skulder & avsättningar 19 574 859 788 332 574 859 788 332

Övriga ansvarsförbindelser 20 1 194 197 1 211 249 1 194 858 1 211 888

Summa ansvarsförbindelser 1 769 056 1 999 581 1 769 717 2 000 220

Nyckeltal i balansräkningen

Soliditet exkl. pensionsskuld inom linjen 62% 66% 38% 40%

Soliditet inkl. pensionsskuldsavsättning 

inom linjen 30% 24% 20% 16%

Antal invånare per 31/12 26 929 26 594 26 929 26 594

Eget kapital per invånare 41 668 kr 47 304 kr 45 169 kr 49 708 kr

Låneskuld per invånare 4 343 kr 5 357 kr 48 988 kr 50 933 kr

Låneskuld av anläggningstillgångar 9% 12% 52% 56%

Kommunen Koncernen
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KASSAFLÖDESANALYS (TKR)

Not 2016 2015 2016 2015

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Årets resultat -147 221 71 419 -123 860 83 783

Justering för av- och nedskrivningar 69 042 63 148 143 658 136 251

Justering för gjorda avsättningar 3 709 2 152 5 267 3 712

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster* 11 287 17 548 6 235

Medel från verksamheten före förändring

av rörelsekapital -63 183 136 719 42 612 229 982

Förändring kortfristiga fordringar -30 862 -6 941 -14 552 -31 472

Förändring förråd, varulager & exploateringsmark -29 -13 -204 -3 178

Förändring kortfristiga placeringar 82 847 -29 497 82 847 -29 497

Förändring kortfristiga skulder 42 997 61 614 26 155 78 593

Kassaflöde från den löpande verksamheten 31 769 161 882 136 858 244 428

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investering i immateriella anläggningstillgångar -423

Investering i materiella anläggningstillgångar -130 763 -83 798 -214 262 -150 075

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 1 979 7 229 2 011 7 655

Övrig justering av anläggningstillgångar -131 -131 3 377

Investeringsbidrag 4 060 11 906 4 060 11 906

Förändring leasing -10 411 -5 765 -10 411 -5 765

Köp finansiella anläggningstillgångar -17 545 -4 178 -17 472 -5 421

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 505 1 006

Kassaflöde från investeringsverksamheten -152 811 -74 737 -235 569 -137 739

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Amortering av skuld -35 000 -5 000 -45 000 -15 000

Upptagna lån 0 540

Erhållet/länmat koncernbidrag 0 0

Förändring långfristiga skulder 5 442 1 077 5 620 637

Förändring långfristiga fordringar 1 015 990 914 1 079

Nyemission/aktieägartillskott 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -28 543 -2 933 -38 467 -12 744

ÅRETS KASSAFLÖDE -149 585 84 212 -137 177 93 945

Likvida medel vid årets början 175 288 91 076 197 993 104 048

Likvida medel vid årets slut 25 703 175 288 60 816 197 993

*Ej likvidpåverkande poster

Medlemsinsats kommuninvest 11 287 11 287

Nedskrivning intressebolag (Samkraft) 6 250

Övrig justering 284 -15

Förändring obeskattade reserver 5 977 0

Summa ej rörelsekapitalpåverkande 11 287 0 17 548 6 235

KoncernenKommunen
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3.2 Noter 

 

2016 2015 2016 2015

NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER
Verksamhetens intäkter* 474 719 428 540 959 357 831 016

Realisationsvinster 5 570 14 790 5 804 18 128

SUMMA VERKSAMHETENS INTÄKTER 480 289 443 330 965 161 849 144

*I verksamhetens intäkter 2015 för kommunen ingår jämförelsestörande 

poster på 13 575 tkr avseende återbetalning FORA (AFA)

Interna intäkter 603 346 488 056 183 894 124 061

NOT 2 VERKSAMHETENS KOSTNADER

Löner och sociala kostnader 1 021 262 1 002 422 1 180 535 1 103 700

Pensionskostnader m.m. * 269 184 92 758 279 589 97 620

Realisationsförluster och utrangeringar 332 2 466 332 2 466

Övriga verksamhetskostnader 799 046 660 507 984 570 830 669

Bolagsskatt 3 385 4 913

SUMMA VERKSAMHETENS KOSTNADER 2 089 824 1 758 153 2 448 411 2 039 367

Interna kostnader 603 346 488 056 183 894 124 061

* I pensionskostnader mm ingår kostnaden för inlösen av pensioner på 173 937 tkr

NOT 3 AVSKRIVNINGAR
Avskrivningar byggnader och anläggningar 48 914 49 619 82 495 83 288

Avskrivningar maskiner och inventarier 11 422 8 689 52 326 48 124

Övrig avskrivning 131 131

Nedskrivningar 8 575 4 840 8 705 4 840

SUMMA AVSKRIVNINGAR 69 042 63 148 143 658 136 252

För uppgifter om anskrivningstider se avsnittet redovisningsprinciper

NOT 4 SKATTEINTÄKTER

Preliminära skatteintäkter 1 062 340 1 026 264 1 062 340 1 026 264

Prognos slutavräkning föregående år 1 112 -2 022 1 112 -2 022

Prognos slutavräkning innevarande år -5 465 1 133 -5 465 1 133

SUMMA SKATTEINTÄKTER 1 057 987 1 025 375 1 057 987 1 025 375

NOT 5 GENERELLA STATSBIDRAG OCH UTJÄMNING

Inkomstutjämningsbidrag 314 991 284 737 314 991 284 737

Strukturbidrag 9 206 11 882 9 206 11 882

Kommunal fastighetsavgift 48 014 47 122 48 014 47 122

Bidrag för LSS utjämning 18 368 21 178 18 368 21 178

Kostnadsutjämningsbidrag 26 238 23 315 26 238 23 315

Flyktingsituationen 45 095 3 758 45 095 3 758

PO- kompensation 0 1 984 0 1 984

Regleringsbidrag -908 -1 020 -908 -1 020

SUMMA GENERELLA STATSBIDRAG OCH UTJÄMNING 461 004 392 956 461 004 392 956

NOT 6 FINANSIELLA INTÄKTER

Utdelning på aktier och andelar 6 370 4 454 6 649 5 695

Ränteintäkter 3 067 7 469 3 309 7 731

Borgensprovision 4 515 4 548 4 515 4 548

Övriga finansiella intäkter 994 17 950 1 183 17 067

SUMMA FINANSIELLA INTÄKTER 14 947 34 422 15 656 35 043

NOT 7 NEDSKRIVNING ANDELAR   

Nedskrivning andelar i intressebolag 0 6 250

SUMMA FINANSIELLA KOSTNADER 0 0 0 6 250

NOT 8 FINANSIELLA KOSTNADER

Räntekostnader 2 136 3 078 26 597 32 013

Övriga finansiella kostnader 444 285 5 001 4 853

SUMMA FINANSIELLA KOSTNADER 2 580 3 363 31 598 36 866

NOT 9 EXTRAORDINÄRA POSTER

Mottagna koncernbidrag

SUMMA EXTRAORDINÄRA POSTER

Kommunen Kommunkoncernen
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2016 2015 2016 2015

NOT 9 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Anskaffningsvärde 1 925 785 1 800 748 3 315 246 3 173 706

Ackumulerade avskrivningar -826 387 -777 473 -1 319 149 -1 241 113

Ackumulerade uppskrivningar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 55 919 60 380

Ackumulerade nedskrivningar -58 985 -50 487 -197 491 -188 993

Bokfört värde 1 040 412 972 787 1 854 524 1 803 980

Avskrivningstider 10-50 år             

Linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar

Maskiner och inventarier

Anskaffningsvärde 74 217 70 470 974 367 912 974

Ackumulerade avskrivningar -51 214 -45 035 -377 923 -331 346

Acumulerade nedskrivningar -77 -207

Bokfört värde 22 926 25 435 596 237 581 628

Avskrivningstider 3-20 år

Linjär avskrivning tillämpas för samtliga maskiner och inventarier

Övriga materiella anläggningstillgångar/pågående

Anskaffningsvärde 13 478 4 568

Bokfört värde 13 478 4 568

Pågående investeringar avskrivs ej

Leasade bilar

Anskaffningsvärde 26 301 15 890 26 301 15 890

Ackumulerade avskrivningar -9 946 -4 703 -9 946 -4 703

Bokfört värde 16 355 11 187 16 355 11 187

Avskrivningstider genomsnitt 6 år, tillämpas fr.o.m. 2014

Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Redovisat värde vid årets början 972 787 952 825 1 803 980 1 778 881

Investeringar 127 016 76 809 130 284 83 070

Redovisat värde av avyttringar och 

utrangerade anläggningstillgångar -1 979 -3 700 -1 979 -7 038

Nedskrivningar -8 498 -3 529 -8 498 -3 529

Avskrivningar -48 914 -49 750 -82 497 -83 135

Överföring från eller  till annat slag av tillgång 13 235 35 600

Övriga förändringar 131 0 131

Redovisat värde vid årets slut 1 040 412 972 787 1 854 524 1 803 980

Maskiner och inventarier

Redovisat värde vid årets början 25 435 27 142 581 628 593 235

Investeringar 3 747 6 989 60 484 36 639

Redovisat värde av avyttringar och 

utrangerade anläggningstillgångar -33 -617

Nedskrivningar -77 0 -207 0

Återförda nedskrivningar 0 0

Överföring från eller  till annat slag av tillgång 1 348 1 709

Avskrivningar -6 179 -8 695 -46 984 -49 337

Redovisat värde vid årets slut 22 926 25 435 596 237 581 628

Övriga materiella anläggningstillgångar/pågående

Redovisat värde vid årets början 4 568 11 511

Omklassificeringar -14 583 -37 309

Investeringar 23 494 30 366

Redovisat värde vid årets slut 13 478 4 568

Leasade bilar

Redovisat värde vid årets början 11 187 10 125 11 187 10 125

Investeringar 10 411 5 765 10 411 5 765

Redovisat värde av avyttringar och 

utrangerade anläggningstillgångar 0 0

Avskrivningar -5 243 -4 703 -5 243 -4 703

Redovisat värde vid årets slut 16 355 11 187 16 355 11 187

Kommunen Kommunkoncernen
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NOT 10 FINANSIELLA ANÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Aktier i koncernföretag

Bollnäs Stadshus AB 68 900 68 900

Aktieägartillskott Bollnäs Stadshus AB 50 000 50 000

Summa aktier i koncernföretag 118 900 118 900 0 0

Övriga aktier och andelar

Gävleborgs kreditgarantiförening 0 0 0

Kommunaktiebolaget 5 5 5 5

Kommuninvest 23 935 7 208 23 935 7 208

Arla/Milko 39 57 39 57

Swedish Meat 0 0 0

Mellanskog 1 880 1 044 1 880 1 044

Lantmännen 0 0 0

Växa Sverige/Svenska husdjur 0 0 0

Edsbyn Arena Ab 5 5 5 5

Övrigt 0 5 639 5 711

Värdereglering aktier och andelar 0 0 0

Summa övriga aktier och andelar 25 863 8 319 31 502 14 030

Långfristiga fordringar

Anslagstäckta lån 5 681 5 876 5 681 5 876

Fordran GHG Bostäder 819 1 639 819 1 639

Kommuninvest förlagslån 5 200 5 200 5 200 4 761

Övriga långfristiga fordringar 0 6 403 6 742

Värdereglering långfrisitiga fordringar -3 270 -3 270 -3 270 -3 270

Summa långfristiga fordringar 8 430 9 445 14 833 15 747

NOT 11 FÖRRÅD, LAGER OCH EXPLOATERINGSMARK

Kontorsförråd 394 365 394 365

Varulager 14 657 14 482

Exploateringsmark bostäder 0

Exploateringsmark industrier 27 233 27 233 27 233 27 233

Summa förråd, lager och exploateringsmark 27 627 27 598 42 284 42 080

NOT 12 FORDRINGAR

Fakturafordringar 4 384 21 804 35 674 64 387

Värdereglering fakturafordringar -1 318 -1 384 -1 401 -1 384

Fordran koncernkontot (bolag) 17 813 17 493 17 813 17 493

Upplupna skatteintäkter 20 652 23 308 20 652 23 308

Upplupna intäkter från Migrationsverket (ensamkommande barn) 33 455 8 164 33 455 8 164

Övriga förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 48 957 31 239 17 454 14 779

Förskottskassor 11 11 11 12

Skattekontot 830 198 3 295 1 823

Momsfordringar 13 875 11 566 15 532 12 484

Deposition och säkerhet - elhandel 4 304 4 304 6 129 6 129

Övriga kortfristiga fordringar 6 207 1 605 15 624 2 492

Summa fordringar 149 170 118 308 164 238 149 686

NOT 13 KORTFRISTIGA PLACERINGAR

Pensionsportfölj

Ingående värde 449 833 420 336 449 833 420 336

Årets investering 1 772 122 693 1 772 122 693

Årets försäljning -124 347 -129 230 -124 347 -129 230

Årets justering -2 440 -1 734 -2 440 -1 734

Årets reavinst 4 792 22 333 4 792 22 333

Årets reaförlust -3 798 0 -3 798 0

Förändring likvida medel -18 827 15 435 -18 827 15 435

Summa pensionsportölj 306 986 449 833 306 986 449 833

Marknadsvärde (Söderberg & Partners 378 964 493 319 378 964 493 319

se förvaltningsberättelse)

Övriga KORTFRISTIGA PLACERINGAR

Ingående värde 0

Årets investering 60 000 60 000

SUMMA ÖVRIGA KORTFRISTIGA PLACERINGAR 60 000 60 000

NOT 14 KASSA OCH BANK

Bankkonto 69 36 518 140

Koncernkonto (bolag) 25 634 175 252 60 298 197 854

SUMMA KASSA OCH BANK 25 703 175 288 60 816 197 993
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NOT 15 EGET KAPITAL

Ingående eget kapital 1 258 004 1 186 585 1 321 915 1 238 158

övriga förändringar* 11 287 18 307

Förändring av obeskattade reserver 0 0

Årets resultat -147 221 71 419 -123 861 83 783

varav resultatutjämningsreserven* 30 770 30 770 30 770 30 770

varav sociala fonden** 1 743 1 501 1 743 1 501

SUMMA EGET KAPITAL 1 122 070 1 258 004 1 216 361 1 321 942

* 11 287 avser en uppskrivning av medlemsinsatsen i kommuninvest

**Fullmäktige beslutade att för 2015 avsätta 30 770 Miljoner kronor av årets resultat till resultatutjämningsreserven .

**2012 avsattes 9 700 tkr och 2015 avsattes 10 000 tkr 

NOT 16 AVSÄTTNINGAR

a Avsättningar pensioner och liknande förpliktelser

Secifikation - Avsatt till pensioner särskild avtals/ålderspensioner

PA-KL pensioner 15 222 15 886 15 222 15 886

Förmånsbestämd/kompl pension 71 872 67 419 73 199 67 419

särskild avtalspension 2 943 3 200 2 943 3 200

Ålderspension 0 0

Visstidspensioner 1 169 1 639 1 169 1 639

Pension till efterlevande 2 266 2 722 2 266 2 722

Avsättning förtroendevalda 1398 928 1 398 928

Löneskatt 22 677 22 045 22 793 22 890

summa avsatt till pensioner 117 548 113 839 118 990 114 684

Antal visstidsförordnanden

politiker 2 2

tjänstemän 0 1

Ingående avsättning exkl ÖK-SAP inkl löneskatt 110 659 105 089 111 504 105 089

Ränteuppräkning 1 360 1 302 1 360 1 302

Basbeloppsberäkning -356 169 -356 169

Nya utbetalningar -4 011 -3 818 -4 011 -3 818

Sänkning av diskonteringsränta 0 0 0 0

Intjänad PA-KL 90 90

Slutbetalning FÅP 1 031 117 1 031 117

Intjänad Förmånsbestämd ålderspension 4 738 5 647 5 219 5 647

Intjänad särskild avtalspension 163 32 163 32

Nya efterlevandepensioner 261 1 108 261 1 108

Övrig post -25 -76 -25 -76

Årets förändring av löneskatt 787 1 089 903 1 934

Utgående avsättning exkl. ÖK-SAP 114 697 110 659 116 139 111 504

Ingående avsättning ÖK-SAP inkl löneskatt 2 252 4 637 2 252 4 637

Ränteuppräkning 22 42 22 42

Basbeloppsuppräkning -7 7 -7 7

Utbetalning ÖK-SAP -455 -770 -455 -770

Sänkning av diskonteringsränta 0 0 0 0

Arbetstagare som pensionerats 0 0 0 0

Ändrad samordning -196 -1 039 -196 -1 039

Övrig post -7 -160 -7 -160

Årets förändring av löneskatt -156 -465 -156 -465

Utgående avsättning till pensioner ÖK-SAP 1 453 2 252 1 453 2 252

Ingående avsättning till förtroendevalda inkl löneskatt 928 1 961 928 1 961

Avsatt till pensioner 470 -1033 470 -1 033

Utgående avsättning till förtroendevalda inkl löneskatt 1 398 928 1 398 928

Summa avsättning pensioner 117 548 113 839 118 990 114 684

Aktualiseringsgrad 97% 97% 97% 97%

b Övriga avsättningar

Avsättning för uppskjuten skatt 22%

Redovisat värde vid årets början 13 517 12 568

Nya avsättningar 64 -64

Ianspråktagna avsättningar 0 0

Outnyttjade belopp som återförts 1 072 1 013

Utgående avsättnig 0 0 14 652 13 517

Avsättning för återställninskostnader BORAB*

Redovisat värde vid årets början 11 468 11 702

Nya avsättningar 0

Ianspråktagna avsättningar -175 -234

Outnyttjade belopp som återförts

Utgående avsättnig 0 0 11 293 11 468

* Avsättningen avser deponin på Sävstaås. Återställandet påbörjades 2010.
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Avsättning för asfalteringsåtaganden HVAB

Redovisat värde vid årets början

Nya avsättningar

Ianspråktagna avsättningar

Outnyttjade belopp som återförts

Utgående avsättnig 0 0 0 0

Summa övriga avsättningar 0 0 25 945 24 985

NOT 17 LÅNGFRISTIGA SKULDER

Lån i banker och kreditinstitut 70 000 105 000 1 260 050 1 304 611

Leasing 17 322 11 505 17 560 11 505

Naturfond 2 161 2 536 2 161 2 536

Övrigt 11 945 12 445

Förutbetalda intäkter som regleras över flera år

Investeringsbidrag 16 985 13 675 16 985 13 675

återstående antal år (vägt snitt) 24 26 24 26

Anslutningsavgifter 5 489 4 739 5 489 4 739

återstående antal år (vägt snitt) 20 19 20 19

Investeringsbidrag, gatukostnadsersättningar och anslutningsavgifter periodiseras linjärt under samma nyttjandetid som motsvarande tillgångar har.

0

Summa långfristiga skulder 111 957 137 455 1 314 191 1 349 511

Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut

Genomsnittlig ränta 0,44% 1,12% 1,15% 2,05%

Genomsnittlig räntebindningstid (år) 1,25 1,75 3

Lån som förfaller inom

1 år 40 000 30 000 340 000 380 050

2-3 år 30 000 50 000 700 000 760 000

3-5 år 30 000 220 050 170 000

NOT 18 KORTFRISTIGA SKULDER

Leverantörsskulder 70 421 47 739 93 993 75 748

Källskatt & arbetsgivaravgifter 36 964 32 741 42 026 37 240

Ferielöneskuld 5 824 5 828 12 584 5 828

Timlöneskuld, period 13 12 377 11 283 12 676 11 618

Pensionsskuld individuell del 34 808 34 810 38 000 35 941

Upplupen löneskatt individuell del 8 446 8 464 9 804 9 256

Semester-/tim-/uppehålls-löneskuld mm 88 813 48 608 91 664 58 046

Förutbetalda intäkter 20 476 64 379 65 069 98 897

Upplupna kostnader 16 202 28 882 22 128 56 505

Momsskuld 621 2 786 4 419 7 809

Kortfristig del av långfristig skuld 5 000 5 000 5 097 5 000

Avräkning statsbidrag flyktingar 40 728 25 990 40 728 16 497

Koncernkonto (bolag) 94 519 77 572 0 0

Övriga kortfristiga skulder 15 599 13 719 48 427 42 074

SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER 450 800 407 801 486 615 460 460

NOT 19 PENSIONSFÖRPLIKTELSER SOM INTE

UPPTAGITS BLAND SKULDER & AVSÄTTNINGAR

Ingånde ansvarsförbindelse inkl löneskatt 788 332 822 426 788 332 822 426

Försäkring -139 978 -139 978

Ränteuppräkning 4 901 5 648 4 901 5 648

Basbeloppsuppräkning 3 007 6 485 3 007 6 485

Gamla utbetalningar -31 608 -31 078 -31 608 -31 078

Aktualisering -798 -995 -798 -995

Bromsen 0 0 0 0

Övrig post -7 319 -7 498 -7 319 -7 498

Årets förändring av löneskatt -41 678 -6 656 -41 678 -6 656

SUMMA PENSIONSFÖRPLIKTELSER SOM INTE

UPPTAGITS BLAND SKULDER & AVSÄTTNINGAR 574 859 788 332 574 859 788 332

NOT 20 ÖVRIGA ANSVARSFÖRBINDELSER*

Hälsingeutbildningar ekonomisk förening 600 600 600 600

Kommunala bolag 1 193 050 1 208 000 1 193 050 1 208 000

Regionförbundet Gävleborg 0 1 950 0 1 950

Kommunalt förlustansvar egna hem, 40 % av låneskulden 474 547 474 547

Lövvik-Offerbergs vattenförening 0 24 0 24

Privata medel 74 128 74 128

Fastigo 326 304

Bankgaranti avseende tillstånd deponi 335 335

SUMMA ÖVRIGA ANSVARSFÖRBINDELSER 1 194 197 1 211 249 1 194 858 1 211 888
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* Bollnäs kommun har i november 2004 ingått solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande  och 

framtida  förpliktelser. Samtliga 280 kommuner som per 2016-12-31 var medlemmar i Kommuninvest  ekonomiska förening har ingått likalydande 
borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomiska förening har det ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av 

ansvar mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska  

ansvaret fördelas i förhållande till storleken på de medel som respektive medlems-kommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till 
storleken på medlemskommunens respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomiska förening. Vid uppskattning av den finansiella effekten av Bollnäs 

kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2016-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelse till 

346 091 313 278 kronor och totala tillgångarna till 338 153 308 936 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till1 539 881 518 
kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till1 503 975 033 kronor. 
 

 

3.3 Redovisningsprinciper 

Årsredovisningen är upprättad enligt Kommunal redovisningslag och i enlighet med rekom-

mendationer från Rådet för kommunal redovisning. 

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att 

tillgodogöras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. 

Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. Periodise-

ringarna av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. 

Avsteg 
Bollnäs kommun har svårt att leva upp till den kommunala redovisningslagen kapitel 2 § 7 

som föreskriver en beskrivning av bokföringssystemets organisation och uppbyggnad till syfte 

att ge överblick över systemet (systemdokumentation). Här pågår ett arbete som ännu inte är 

slutfört. 

Sammanställd redovisning 
I den kommunala koncernen ingår samtliga bolag och kommunalförbund där kommunens 

inflytande överstiger 20 % och där kommunens andel av koncernföretagets omsättning uppgår 

till 5 % eller mer av kommunens skatteintäkter och generella stadsbidrag, eller där kommu-

nens andel av de koncernföretagens balansomslutning uppgår till 5 % eller mer av kommu-

nens balansomslutning. Under 2015 bildades Hälsinglandsutbildningsförbund tillsammans 

med Söderhamns och Nordanstigs kommuner. Kommunkoncernens medlemmar och ägaran-

delar framgår av organisationsschemat. 

Jämförelsestörande poster 
Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa förekommer i not till respektive post i resul-

taträkningen och/eller i kassaflödesrapporten. Som jämförelsestörande betraktas poster som är 

sällan förekommande och är av betydande belopp. 

Skatteintäkter 
I enlighet med rekommendation 4.2 från Rådet för Kommunal Redovisning har skatten perio-

diserats och redovisats det år den beskattningsbara inkomsten intjänats av de skatteskyldiga. 

Vid beräkningen av årets skatteintäkter har Sveriges kommuner och landstings decemberpro-

gnos, innevarande år, används. 

Övriga intäkter 
Investeringsbidrag, anslutningsavgifter och gatukostnadsersättningar tas fr.o.m. 2013 upp som 

en förutbetald intäkt och redovisas bland långfristiga skulder och periodiseras över anlägg-

ningens nyttjandeperiod. 

Kapitalkostnader 
Kapitalkostnader är den samlade benämningen på avskrivning och ränta (internränta eller af-

färsmässig ränta). Avskrivning sker enligt linjär metod över tillgångens beräknade nyttjande-
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period med början den tidpunkt då tillgången är färdig att tas i bruk. På tillgångar i form av 

mark, konst och pågående arbeten görs inga avskrivningar. Kommunens internränta fastställs 

utifrån rekommendationer från Sveriges kommuner och landsting medan den affärsmässiga 

räntan utgörs av kommunens genomsnittliga inlåningsränta. För tillgångar med identifierbara 

komponenter som har olika nyttjande-perioder tillämpas komponentavskrivning. 

Omprövning av nyttjandeperioden sker om det finns omständigheter som pekar på att det är 

nödvändigt (t.ex. verksamhetsförändringar, teknikskiften, organisationsförändringar). Normalt 

omprövas inte tillångars nyttjandeperiod om avskrivningstiden är längre än 10 år och det bok-

förda restvärdet understiger 500 000 kr. 

Huvudsakligen tillämpas följande avskrivningstider: 

Maskiner 10-20 år 

Inventarier 3-10 år 

Verksamhetsfastigheter och anläggningar 10-50 år 

Fastigheter för affärsverksamhet 20-50 år 

Gator, vägar och parker 33 år 

Gränsdragning mellan kostnad och investering 
För att betraktas som en investering krävs att tillgången har en ekonomisk livslängd på minst 

tre år och att tillgångens anskaffningsvärde överstiger 50 000 kr. 

Anläggningstillgångar 
Kommunen använder sig delvis av komponentredovisning vilket innebär att materiella an-

läggningstillgångar delas in i komponenter, om tillgången består av komponenter som är be-

tydande och har väsentlig skillnad i avskrivningstid. Detta infördes som krav för tillgångar 

som anskaffats från och med 2014. För anläggningstillgångar som anskaffats före 2014 är de 

delvis indelade i komponenter. Anläggningstillgångar upptas i balansräkningen det år de an-

skaffas till anskaffningskostnaden. Investeringsbidrag och anslutningsavgifter periodiseras i 

samma takt som anläggningens avskrivningstid. 

Omsättningstillgångar (Pensionsfond) 
Kommunens pensionsmedelsportfölj är klassificerad som omsättningstillgång. Portföljens 

förvaltning regleras i av fullmäktige antaget placeringspolicy för kommunens pensionsfond. I 

enlighet med gällande placeringsreglemente placeras en stor del av pensionsportföljen i real-

ränteobligationer med avsikten att behålla realränteobligationerna till förfall. Realränteobli-

gationens nominella värde plus indexuppräkning är garanterade på förfallodagen. Värdened-

gången är därmed inte bestående och behöver följaktligen inte skrivas ned (kommunala redo-

visningslagen kapitel 6 § 5). Pensionsportföljen värderas kollektivt till det lägsta av anskaff-

ningsvärdet och försäljningsvärdet. 

Leasing 
Kommunens leasing av fordon har klassificerats som finansiella leasing, i enlighet med re-

kommendation 13.1 från Rådet för Kommunal Redovisning. 

Exploateringsmark 
Exploateringsmark redovisas som omsättningstillgång och värderas enligt lägsta värderings-

principen. 

 

Semester- och ferielöneskuld samt personalomkostnadspålägg 
Semester- och ferielöneskulden motsvarar de anställdas fordran på kommunen i form av spa-

rade semesterdagar. Tillsammans med ej kompenserad övertid och därpå upplupna arbetsgi-

varavgifter redovisas semesterlöneskulden som en kortfristig skuld i balansräkningen. 



45 

 

Personalomkostnadspålägg har interndebiterats förvaltningarna med lagstadgade arbetsgivar-

avgifter samt för anställda enligt kommunala avtal ett kalkylmässigt pålägg för pensionskost-

nader med 7,04 % totalt 38,46 % för personer 26-65 år. Reducerade pålägg för personer över 

65 år och under 26 år. 

Pensioner 
Kommunens pensionsskuld redovisas enligt den så kallade blandmodellen, kommunala redo-

visningslagen kapitel 5 § 4, det vill säga pension intjänad före 1998 redovisas som ansvars-

förbindelse inom linjen och pension intjänad efter 1998 redovisas som avsättning i balansräk-

ningen. Den individuella delen som placeras av den anställde själv redovisas som kortfristig 

skuld. 

I enlighet med rekommendation 17 från Rådet för Kommunal Redovisning har värderingen av 

kommunens pensionsförpliktelser gjorts med tillämpning av RIPS 07. 

Övriga avsättningar 
Avsättningar för deponi har tagits upp till det belopp som bedöms krävas för att reglera för-

pliktelsen på balansdagen. Beloppet baseras på en beräkning som gjordes till bokslutet 2009. 

Återställningskostnaden från och med 2010 har ej kostnadsförts utan minskat ingående skuld-

reservering. 

3.4 Driftredovisning 

 
Nettobudget 

2016 

Nettoutfall 

2016 

Avvikelse 

Budget/Utfall 

Nettoutfall 

föregående år 

2015 

Avvikelse 

budget/utfall 

2015 

Kommunfullmäktige 

  inkl. partistöd 
-3 039 -2 872 167 -2 896 493 

Kommunrevision -1 469 -1 443 26 -1 487 31 

Valnämnd -25 -26 -1 -17 4 

Överförmyndare -3 864 -3 640 224 -3 829 -41 

Kommunstyrelse -239 463 -235 606 3 857 -229 204 -7 869 

Teknik- & fritids-

nämnd 
-94 718 -97 416 -2 698 -76 291 18 051 

Kulturnämnd -42 462 -42 844 -382 -42 772 -1 525 

Barn- &  utbild-

ningsnämnd 
-440 562 -440 555 7 -411 449 7 542 

Socialnämnd -597 426 -596 348 1 078 -580 932 318 

Miljö- & bygg-

nämnd 
-20 742 -19 236 1 506 -19 254 453 

      

Finans 1 456 232 1 292 765 -163 468 1 439 550 43 737 

      

Summa 12 462 -147 221 -159 683 71 419 61 194 
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3.5 Investeringsredovisning 

 Budget 2016 Utfall 2016 
Avvikelse Bud-

get/Utfall 
Utfall 2015 

Investeringar 

totalt 
-192 812 -124 427 68 385 -60 128 

- per nämnd     

Kommunstyrelse -1 480 -523 957 8 559 

Teknik- och fri-

tidsnämnd 
-175 092 -121 612 53 480 -62 758 

Kulturnämnd -735 -72,0 663,0 -510 

Barn- och utbild-

ningsnämnd 
-8 000 0 8 000 0 

Socialnämnd -5 835 -626 5 209 -3 748 

Miljö- och bygg-

nämnd 
-1 670 -572 1 098 -91 
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4 Kommunens verksamheter 

4.1 Nämnder 

4.1.1 Kommunstyrelsen 

4.1.1.1 Nämnden i korthet 

Nämndsordförande: Marie Centerwall 

Antal ledamöter: 15 ledamöter och 15 ersättare 

Förvaltningschef: Hans Persson 

Kommunstyrelsen leder kommunens förvaltning och svarar för samordning och planering av 

den kommunala verksamheten. De bereder även de ärenden som ska beslutas i kommunfull-

mäktige. Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen även ha uppsikt över nämndernas och 

de kommunala bolagens verksamheter. 

4.1.1.2 Sammanfattning av väsentliga händelser 

Navet, vårt nya ungdomscenter invigdes 29 april. Navet är ett samarbete mellan arbetsmark-

nadsenhet, socialförvaltning, Arbetsförmedling samt Hälsinglands Utbildningsförbund 

Företagsgalan Eldklotet genomfördes i april. Både näringslivskontoret och kommunikation- 

och media deltog i planering och genomförande av galan. 

Bollnäs stadshus firade 50 års jubileum i maj. Uppemot 1000 personer besökte stadshuset 

 

Bollnäs kommun har utsetts till årets nybyggarkommun och 166 nya företag har etablerats. 

Personalkontoret har, inom ram, utökats med en HR-konsult för att skapa ett rehabteam i 

samarbete med företagshälsovården. 

Invigning av nya Brotorget 10 september 

Medborgardialoger i Arbrå, Bollnäs och Kilafors har genomförts 

Välkomstceremoni för nya medborgare i Bollnäs kommun arrangerades 23 oktober 

En ny organisation för gemensam nämndsadministration har skapats inom kommunstyrelse-

kontoret 

Kommunikation- och media har skapat informationsfilmer på olika språk för bolag och för-

valtningar. 

4.1.1.3 Verksamhetsredovisning 

 Budget 2016 Utfall 2016 
Avvikelse Bud-

get/Utfall 
Utfall 2015 

Styrelse -5 436 -5 110 326 -4 975 

Ekonomikontor m.m. -11 405 -10 167 1 238 -10 784 

Kommunstyrelsekontor 

m.m. 
-24 955 -25 373 -418 -23 516 

Personalkontor -16 399 -14 783 1 616 -13 317 

Arbetsmarknadsenhet -10 093 -10 091 2 -9 829 
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 Budget 2016 Utfall 2016 
Avvikelse Bud-

get/Utfall 
Utfall 2015 

Näringslivskontor -4 993 -4 886 107 -3 641 

Flyktingmottagning 0 0 0 0 

Kommunalförbund -166 182 -165 196 986 -163 141 

Summa -239 463 -235 606 3 857 -229 204 

4.1.1.4 Kommentarer till verksamhetsredovisning 

Som helhet har kommunstyrelsen en budget i balans. 

Överskottet på personalkontoret beror på flera olika faktorer, bl a lägre lönekostnader, lägre 

kostnader för verksamhetssystem än budgeterat samt lägre kostnader för fackliga förtroende-

män. 

Ekonomikontorets överskott beror bl a på lägre färdtjänstkostnader än budgeterat och lägre 

lönekostnader på grund av vakant tjänst. 

Näringslivskontorets överskott beror bl a på vakanta tjänster under året. 

Underskottet på kommunstyrelsekontoret mm beror bla på återinvigning av Brotorget, stads-

huset 50 år, Eldklotetgalan, konsult- och utbildningskostnader. 

Överskottet för politisk verksamhet inom kommunstyrelsen beror på flera olika faktorer, bl a 

anslag som inte blivit nyttjade. 

Kommunalförbundens överskott beror bl a på återbetalning av anpassningsmedel från Häl-

singlands utbildningsförbund, eftersom elevtillströmningen är högre än kalkylerad. Resultatet 

för kommunens kostnader för HUF är 1 379 tkr bättre än budget. Kostnaderna för inköp Gäv-

leborg och KSH är något högre än budget, främst p g av ökade pensionskostnader. 
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4.1.1.5 KS oförutsedda behov och sociala investeringsfonden 
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4.1.1.6 Sammanställning av beviljade bidrag gällande flyktingsituationen 

  

  Statligt stöd p g av flyktingsituationen   

  BEVILJADE PROJEKTMEDEL Belopp 

i tkr 

  

Projekt-

kod 

Nämn

d-  

kontor 

Projektnamn Beviljat 

av 

KSAU 

Beviljat 

belopp 

Förbru-

kat be-

lopp 

7901 AME KOMPETENSUTVECKLINGSPROJEKT 2016-01-

21 

5 200 3 859 

7902 HUFB FÖRSÖKSVERKSAMHET VUXENUTBILD-

NING 

2016-02-

18 

3 375 3 086 

7903 MBN DETALJPLANER 2016-02-

18 

400 400 

7904 KSK SAMHÄLLS - MANSNORMER 2016-02-

18 

100 53 

7905 KSK PROJEKTBIDRAG SNABBSLANT 2016-02-

18 

200 111 

7906 ÖFN HANDLÄGGARE GODE MÄN 2016-02-

18 

600 345 

7907 Nä-

rings-

liv 

NYFÖRETAGAR- AFFÄRSRÅDGIVNING 2016-02-

18 

950 672 

7908 Kultur MAKERS OF BOLLNÄS 2016-03-

17 

400 377 

7909 Kultur TRÄSLOTTET 2016-03-

17 

500 500 

7910 AME TRÄSLOTTET 2016-03-

17 

500 500 

7911 AME HANDLEDNING AV SOCIALA FÖRETAG 2016-03-

17 

500 240 

7912 AME HANDLEDN FÖRSÖRJNINGST SOC FÖRE-

TAG 

2016-03-

17 

510 73 

7913 AME ADMIN SOCIALA FÖRETAG 2016-03-

17 

270 261 

7914 SOC SOCIALSEKRETERARE 2016-03-

17 

4 800 4 800 

7915 Komm 

o me-

dia 

TILLGÄNGLIG INFORMATION 2016-03-

17 

625 193 

 TFN PROJEKT 7916 - 7918 ENL NEDAN 2016-03-

17 

1 447 1 447 

7916 TFN SPONTAN IP SOLROSEN 2016-03-

17 

* (1 029) 

7917 TFN KILAFORS SPORTHALL 2016-03-

17 

* (388) 
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  Statligt stöd p g av flyktingsituationen   

7918 TFN INFO IDROTTSANLÄGGNINGAR 2016-03-

17 

* (30) 

 BUN PROJEKT 7920 - 7931 ENL NEDAN 2016-03-

17 

13 421 13 420 

7920 BUN MOTTAGANDE PÅ FÖRSKOLA - SKOLA 2016-03-

17 

* (8 208) 

7921 BUN MODERSMÅLSENHETEN 2016-03-

17 

* (652) 

7922 BUN START BOLLNÄS 2016-03-

17 

* (3 167) 

7923 BUN FÖRSKOLEPLATSER 2016-03-

17 

* (625) 

7924 BUN ADMINISTRATION 2016-03-

17 

* (0) 

7925 BUN UTÖKAD UNDERVISNING 2016-03-

17 

* (24) 

7926 BUN INVENTARIER 2016-03-

17 

* (521) 

7927 BUN SPRÅKSTÖD FAMILJECENTRUM 2016-03-

17 

* (100) 

7928 BUN KOMPETENSUTVECKLING 2016-03-

17 

* (14) 

7929 BUN PROJEKT FRAMTID 2016-03-

17 

* (9) 

7930 BUN INFORMATIONSMATERIAL - INLÄSNING 2016-03-

17 

* (100) 

7931 BUN LÄXHJÄLP 2016-03-

17 

* (0) 

7932 Kultur MERKOSTNAD BEFINTLIG VERKSAMHET 

KULTUREN 

2016-04-

21 

625 625 

7933 Kultur KULTURAKTIVITETER 2016-04-

21 

1 110 1 079 

7934 HUFB GYMNASIESKOLAN IM 2016-06-

14 

1 115 781 

7935 TFN SPONTAN IP ARBRÅ o KILAFORS 2016-06-

14 

3 000 2 580 

  SUMMA  39 648 35 401 
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4.1.1.7 Investeringsredovisning 

 Budget 2016 Utfall 2016 
Avvikelse Bud-

get/Utfall 
Utfall 2015 

Investeringar 

totalt 
-1 480 -523 957 8 559 

- varav större investeringsprojekt 

4.1.1.8 Kommentarer till investeringsredovisning 

I investeringsbudgeten är 1 000 tkr avsatt för oförutsedda investeringar. 400 tkr avser investe-

ringar i nytt ärendehanteringssystem. Byte av ärendehanteringssystem har skett vid årsskiftet. 

Utfallet blev 523 tkr för 2016.  Totalkostnaden för investeringen av ett nytt ärendehanterings-

system beräknas till 1 200 tkr. Budgeten för bytet av ärendehanteringssystem kommer således 

att överskridas något. 

4.1.1.9 Personalredovisning  

Sjukfrånvaro 2016 

 2016 2015 

Total 

  sjukfrånvaro* 
3,39% 3,13% 

- varav  långtidsfrån-

varo** 
29,74% 32,50% 

Sjukfrånvaro 

  för kvinnor 
4,36% 4,30% 

- varav långtidsfrånvaro** 29,15% - 

Sjukfrånvaro 

  för män 
2,29% 1,72% 

- varav långtidsfrånvaro** 31,06% - 

*Sjukfrånvarons andel av den ordinarie arbetstiden för samtliga anställda, såväl tillsvidare- som viss-

tidsanställda. 

**Den del av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer 

Inom kommunstyrelseförvaltningen finns Losam (lokal samverkansgrupp) inom arbetsmark-

nadsenheten och kulturenheten. Centralt för förvaltningen finns Fösam (förvaltningssamver-

kan). Inom dessa samverkansgrupper följs kontinuerligt sjukfrånvaro- och arbetsskadesta-

tistik. 

4.1.1.10 Framtidsbedömning 

Flyktingsituationen 

Under året sökte 29 000 personer asyl i Sverige. Det är en minskning från 163 000, jämfört 

med år 2015. Under året avgjorde Migrationsverket ca 112 000 ärenden. Bifallsandelen är 77 

procent. Migrationsverkets målsättning är att de som väntat länge ska få sina beslut senast 

under sommaren 2017. 

Flera av förvaltningens verksamheter (flyktingverksamheten, arbetsmarknadsenheten, över-

förmyndarenheten och näringslivskontoret) påverkas fortfarande i hög grad av förra höstens 

allvarliga flyktingsituation. Under de kommande åren ska fortfarande många människor 
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kommunplaceras. Detta kommer påverka våra verksamheter under överskådlig tid. 

I början av 2017 kommer besked från Migrationsverket att tre av kommunens asylboenden 

inom kort kommer att stängas Kilafors herrgård, Stagården och Lenninge herrgård. 

Kommunstyrelsekontor  

Vid årsskiftet ändrades organisationen inom kommunstyrelsekontoret. Med anledning av 

denna förändring görs en översyn av kontoret med avseende på uppdrag och arbetssätt. 

En gemensam nämndadministration för samtliga förvaltningar har bildats. Organisationen 

trädde i kraft 1 januari 2017. Vinsten med en samordning är att det bidrar till enhetliga rutiner 

för beredning av ärenden och en samlad kompetens till nytta för hela förtroendemannaorgani-

sationen. Den gemensamma nämndadministrationen är en del av kommunstyrelsekontoret. 

En stor uppgift som ligger framför kommunen är införandet av "Framtidens arkiv", e-arkiv. 

Projektet som leds av Gävle kommun startade 2013 och omfattar regionens kommuner. Infö-

randet kommer pågå under flera år. 

Byte av ärendehanteringssystem, innehållande bl.a. diarium, gjordes vid årsskiftet 2016/2017.  

Under hösten genomfördes tre medborgardialoger i Arbrå, Kilafors och Bollnäs. En ny sam-

verkansöverenskommelse och medborgarlöfte med Polisen för 2017 kommer att formuleras 

under våren. 

Ett förberedande arbete pågår inför övergången till nytt regelverk gällande personuppgiftsla-

gen. Den 25 maj 2018 kommer en ny dataskyddsförordning att ersätta den svenska person-

uppgiftslagen. 

Upphandling och driftsättning av ny telefonväxellösning kommer verkställas under 2017. 

Ekonomikontor 

Ekonomikontoret kommer att utreda och planera för en större uppgradering av redovisnings-

system. 

Efter stor efterfrågan från leverantörer samt för att möta kommande lagkrav (november 2018) 

har ekonomikontoret undersökt möjligheten att införa ett system för mottagandet av e-fakturor 

från leverantörer. 

Personalkontor 

Den gemensam HR organisation som genomfördes med början halvårsskiftet 2015 innebär att 

vi kan utforma ett likvärdigt stöd till chefer i HR-frågor. Likaså kan vi gemensamt bygga 

kommungemensamma strukturer och rutiner för en effektivare verksamhet. 

Utvecklingsarbete i styrsystem, lönebildning, samverkan, arbetsmiljö, rehabilitering, intro-

duktion och rekrytering mm pågår med målsättning att förbättra dessa områden. En viktig 

förutsättning för att lyckas med detta är att vi arbetar kommunövergripande och gemensamt 

med förvaltningarna i dessa frågor. Cheferna i organisationen är nyckelpersoner i denna ut-

veckling. 

Näringslivskontor 

Kontoret arbetar allt mer med insatser som exempelvis upphandlingar, landsbygdsutveckling 

och högskolenodsarbete, samt med internt utvecklings- och projektstöd rörande kommunens 

samtliga förvaltningar och bolag. Verksamheten arbetar därför allt mer med namnet Närings-

liv & Utveckling, vilket underlättar arbetet i sammanhang då det inte är näringslivsrelaterade 

verksamheter vi har att göra med, utan istället föreningar och offentliga verksamheter av olika 

slag. 
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Omvärlden och en regionalt mycket ansträngd arbetsmarknad med stora obalanser och landets 

högsta arbetslöshet, ställer allt större krav på hela samhället, oavsett om det handlar om pri-

vata eller offentliga verksamheter. Näringslivskontoret som arbetar med utvecklings- och till-

växtstödjande insatser riktade till alla parter i kommunen, ställs hela tiden inför nya utma-

ningar. Utmaningar som i en allt mer rörlig och global värld ställer allt större krav på perso-

nal, anpassade insatser och omgivningens förmåga att kunna ta till sig och klara av genomför-

anden av olika slag. Det finns med anledning av ovanstående iakttagelser ett ökat behov av 

utvecklingsorienterade arbetsinsatser, omvärldsbevakning och utökad relationsbyggnad. 

Satsningen på projektet nyföretagar- och affärsrådgivning för utrikesfödda är exempel på en 

sådan insats. Den väcker både intresse och uppmärksamhet och att det finns ett behov av den 

är tydligt. Att starta företag är en process som tar tid och redan nu kan konstateras att efterfrå-

gan av insatserna knappast kommer minska, utan istället öka. Under 2016 deltog 311 utrikes-

födda personer (111 kvinnor och 201 män) från 25 olika nationaliteter i projektets insatser. 

Allt eftersom projektet fortskrider ökar trycket på den ordinarie verksamheten, vilken med 

nuvarande utveckling synes bli ordentligt ansträngd i slutet av 2017 och i synnerhet 

2018, 2019. 

Verksamheten kommer under 2017 i stort bedrivas som tidigare baserat på samverkan och 

partnerskap internt och externt. 

Flyktingverksamhet 

För att stimulera och motivera mångfald och inkludering har Flyktingverksamheten ett nära 

samarbete med invandrarföreningar som finns i Bollnäs. Flyktingverksamheten stödjer in-

vandrares kultur, deras engagemang inom integrationsinsatser och deras delaktighet vid firan-

det av Sveriges nationaldag och FN-dagen genom bland annat ekonomiskt stöd till invandrar-

föreningar. Dessa insatser kommer att fortsätta även under 2017. I samarbete med förenings-

livet har det framkommit att behovet av en central organisation i Bollnäs är stort. En organi-

sation som kan vara föreningslivet behjälplig inom olika områden och som samordnade funkt-

ion för hela föreningslivet i Bollnäs. Organisationen kallas för Föreningsalliansen. Under 

2016 har en förstudie genomfört och under 2017 kommer medel för "projekt Föreningsallian-

sen” sökas från Allmänna arvsfonden och Bollnäs kommun. 

Arbetet med kommunens integrationsstrategi "fortlöper" positivt. Samtliga bolag och förvalt-

ningar har lämnat in sina handlingsplaner, som nu håller på att sammanställs. Arbetet redovi-

sades under en seminariedag om flyktingsituationen och integration med kommunens tjäns-

temän och politiker 2016-06-02. 

En grupp har skapats, återsöksgruppen, vars arbete syftar till att säkerställa att kommunen får 

del av samtliga ersättningsformer som verksamheterna har rätt till att ansöka om. Återsöks-

gruppen utarbetar även rutiner för återredovisning av sökta samt erhållna medel och när åter-

redovisning till kommunstyrelsen ska ske. 

Mottagna flyktingar under 2016 var 339 personer varav 10 personer är anvisade. Totalt in-

skrivna vid flyktingmottagningen tom 161231 var 792 personer. 

Flyktingmottagande i Bollnäs kommun 2009-2016 

År Avtal Mottagna 

2009 103 114 

2010 70 108 

2011 70 70 

2012 50-70 85 
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År Avtal Mottagna 

2013 100-120 185 

2014 40 311 

2015 10 466 

2016 10 339 

Bollnäs kommun har en överenskommelse med Migrationsverket för 2017 att ta emot 15 ny-

anlända för bosättning i kommunen genom anvisning från Migrationsverket. Stor majoritet av 

alla flyktingar som har kommit till kommunen under senare år har bosatt sig på egen hand, 

s.k. EBO. Dessa räknas inte in i antalet anvisade men de räknas som mottagna i kommunen. 

4.1.1.11 Måluppfyllelse 

Perspektiv Nämndens mål  

Medborgare Erbjuda en förbättrad medborgarservice i form av 

24 timmars myndighet 
 Målet är delvis upp-

fyllt 

Friskare medborgare.  Målet är inte uppfyllt 

Ett rikare föreningsliv för barn och unga ,  Ökad 

ungdomsverksamhet i våra föreningar 
 Målet är uppfyllt 

Utveckling, välfärd och 

tillväxt 

Antalet medborgare med egen försörjning ska bli 

fler. 

 

 Målet är uppfyllt 

Antalet aktiva verksamheter ska bli fler och uppgå 

till minst 3000 stycken år 2018 
 Målet är uppfyllt 

Antalet medborgare ska bli fler och uppgå till 

minst 27 000 personer år 2018. 
 Målet är uppfyllt 

Ekonomi Budget i balans för förvaltningens verksamheter  Målet är uppfyllt 

Inköpsverksamheten är effektiv genom hög köp-

trohet till tecknade avtal 
 Målet kan ej bedömas  

Effektiv resursanvändning - minskning av lokaly-

tor samt minskad sjukfrånvaro. 
 Målet är delvis upp-

fyllt 

Medarbetare Tryggad personal- och kompetensförsörjning 

inklusive kompetensutveckling 
 Målet är delvis upp-

fyllt 

 

Medarbetarna ska ha en god arbetsmiljö 

 

 Målet är delvis upp-

fyllt 

Medarbetarna ska vara stolta över sin arbetsplats 

och det arbete de utför 
 Målet är delvis upp-

fyllt 

Arbetssätt och processer Utöka samverkan både inom och utom kommunen  Målet är delvis upp-

fyllt 

Tydligare och färre styr- och policydokument.  Målet är delvis upp-

fyllt 
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4.1.2 Teknik- och fritidsnämnden 

4.1.2.1 Nämnden i korthet 

Nämndsordförande: Daniel Didricksson (L) 

Antal ledamöter: 7 

Förvaltningschef: Anders Aune 

Teknik- och fritidsnämnden ansvarar för 

 nyanläggning, utformning och förvaltning av kommunens gator, vägar, belysningsan-

läggningar, trafikanordningar, parker, planteringar, lekplatser och allmänna platser 

 upplåtelser av kommunens lokaler och anläggningar 

 förvaltning av kommunens idrotts- och fritidsanläggningar 

 förvaltning av kommunens fastigheter (mark, byggnader) och lokaler 

 insamlande av avfall, (ett förvaltningsavtal avseende avfall finns upprättat mellan 

BORAB och teknik-och fritidsnämnden) 

 nyanläggning, utformning och förvaltning av kommunens anläggningar för vattenför-

sörjning och avlopp med tillhörande anordningar (ett förvaltningsavtal avseende vat-

tenförsörjning och avlopp finns upprättat mellan Helsinge Vatten AB och teknik- och 

fritidsnämnden) 

 utvecklingen av fritidsverksamheterna vid kommunens idrotts- och fritidsanläggningar 

 kommunens bilpool 

 kommunens kostenhet 

 kommunens IT-enhet 

 städ-, vaktmästeri- och postverksamhet via enheten intern service 

4.1.2.2 Sammanfattning av väsentliga händelser 

Vid sommarens kraftiga regn påvisades stora brister i dagvattenhanteringen. Trasiga och un-

dermåliga ledningar orsakar vägskador samt skador hos tredje man. Investeringsmedel kom-

mer att behövas de närmaste10-15 åren för att lösa detta problem då ökade regnmängder i vårt 

närområde är att vänta. 

Under oktober månad inträffade en brand på Sävstaås Idrottsplats. Den byggnad som brann 

ned till grunden var det stora utomhusförrådet i vilket maskiner och idrottsutrustning förvara-

des till verksamheterna på anläggningen. Uppskattat värde på byggnaden och utrustningen 

hamnar på cirka 2 till 3 miljoner kronor. Försäkringsbolagens kostnadsersättning kommer ej 

fullt ut att täcka en återuppbyggnad och återanskaffning av förråd och utrustning. 
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4.1.2.3 Verksamhetsredovisning 

 Budget 2016 Utfall 2016 
Avvikelse Bud-

get/Utfall 
Utfall 2015 

Teknik- och fritidsnämnden -352 -367 -15 -481 

Prel.bokade fakturor 0 0 0 0 

Administrationsenheten -3 139 -2894 245 -5046 

Intern service -2 282 -1 930 352 -719 

Bilpoolen 0 102 102 8 

Gatuenheten -49 956 -50 811 -855 -51 413 

Fastighetsgruppen 3 285 280 -3 005 7 176 

IT-enheten -13 732 -12 947 785 -12 855 

Kostenheten -619 -52 567 -416 

Fritidsenheten -31 147 -32 042 -895 -30 501 

     

Summa exkl affärsfast och 

VA 
-97 942 -100 661 -2 719 -94 247 

     

Affärsfastigheter 4 474 4 474 0 14 697 

VA-verksamhet -1 250 -1 228 22 3 260 

     

Summa affärsfast och VA 3 224 3 245 21 17 956 

     

Summa -94 718 -97 416 -2 698 -76 291 

4.1.2.4 Kommentarer till verksamhetsredovisning 

Skattefinansierad verksamhet redovisar underskott med -2 719 tusen kronor. Årets resultat 

påverkas av nedskrivningar med totalt 8 575 tusen kronor på bland annat Gärdesskolan och 

Sävsbergsskolan. Nedskrivningar gjorda på grund av rivningar av byggnader i samband med 

ombyggnation, utrangeringar och branden på Sävstaås. Branden på Sävstaås belastar resultatet 

med totalt 663 tusen kronor. Årets realisationsvinster vid försäljning av mark uppgår till 4 055 

tusen kronor, vilket främst härrör sig till en skogsfastighet i Arbrå med 3.425 tusen kronor. 

Totalt resultat för skattemässig verksamhet utan extraordinära poster är överskott med 2 318 

tusen kronor. 

Underskottet för gatuenheten beror på nedskrivning med 199 tusen kronor på tidigare såld 

mark (stadsparken) och att vinterväghållningen visar negativt utfall med -896 tusen kronor. 

Fastighetsgruppen redovisar ett överskott på 1 170 tusen kronor efter avdrag för extraordinära 

poster. Underhåll på fritidsanläggningar har överskridit budget med -855 tusen kronor på 

grund av arbeten som blivit dyrare än beräknat. En billigare fastighetsdrift, bland annat bero-

ende på att yttre och inre skötsel numer sköts internt, har gjort att budget ändå har hållits för 

enheten. 

Större delen av kostenhetens överskott beror på minskad hyra för Karlslundsköket under om-

byggnadstiden. 
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Fritidsenhetens underskott exklusive brandkostnad är -231 tusen kronor och avser personal-

kostnader på Sävstaås IP. 

VA-verksamhetens resultat är – 1 228 tusen kronor, vilket är ett överskott mot budget med 22 

tusen kronor. 

Förvaltningens totala resultat utan extraordinära poster är överskott med 2 339 tusen kronor. 

4.1.2.5 Investeringsredovisning 

 Budget 2016 Utfall 2016 
Avvikelse Bud-

get/Utfall 
Utfall 2015 

Investeringar totalt -175 092 -121 612 53 480 -62 758 

- varav större investeringsprojekt 

1301- Upprustning 

gator 
-8 278 -8 413 -135  

1365- Brotorget -11 595 -12 528 -933  

1710- Alirskolan -38 648 -32 938 5 710  

1711- Alirskolan  

etapp 2 
-13 000 -10 794 2 206  

1760 -

 Sävsbergskolan 

omb Soc 

-8 488 -5 154 3 334  

1553- Sanering va-

ledningar 
-5 300 -5 770 -470  

1573- Häggesta 

reningsverk 
-32 749 -21 252 11 497  

1472- När- och 

spontanidrottsplatser 
-2 405 -647 1 758  

1480- Reinvestering 

idrottsanläggning 
-2 175 -1 910 265  

4.1.2.6 Kommentarer till investeringsredovisning 

Investeringarna uppgår till totalt 122 miljoner kronor mot budgeterat 175 miljoner kronor. 

Projektet Brotorget ligger cirka 1 miljon kronor över budget. Fördyringar i projektet härleds 

mycket till anpassningar i omgivande ytor. Tillgänglighet, belysningar, kollektivtrafik med 

mera.  

Projektet sanering av VA-ledningar, slutade på 470 tusen kronor mer än budgeterat, beroende 

på arbeten längs Alirgatan i samband med byggnationen av Alirskolan. Totalt har 8 029 m av 

ledningsnätet för vatten, avlopp och dagvatten sanerats/nyanlagts under året. 
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4.1.2.7 Personalredovisning 

SJUKFRÅNVARO,  2016 

 

Tekn., 

service 

och fri-

tidsförv. 

Fastig-

hets 

    grupp 

Gatu- 

    en-

heten 

Fritids- 

    en-

heten 

IT-

enheten 

Kost- 

    en-

heten 

Intern  

    ser-

vice Admin 

Total 

  sjukfrånvaro* 6,46 % 3,59 % 3,71 % 5,049 % 4,37% 6,70 % 10,27 % 1,03 % 

- varav 

  långtidsfrån-

varo** 57,50 % 82,62 % 24,32 % 58,04 % 43,09 % 51,00 % 71,87 % 0,00 % 

Sjukfrånvaro 

  för kvinnor 8,75 % 16,91 % 4,66 % 8,76 % 0,00 % 7,43 % 11,69 % 2,45 % 

Sjukfrånvaro 

  för män 3,38 % 0,71 % 3,41 % 3,57 % 4,33 % 1,46 % 5,80 % 0,00 % 

*Sjukfrånvarons andel av den ordinarie arbetstiden för samtliga anställda, såväl tillsvidare- som visstidsan-

ställda. 

**Den del av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer 

Förvaltningens sjukfrånvaro har ökat från 6,01 % till 6,46 %. Ökningen hänförs till långtids-

sjukskrivna. Antalet långtidssjukskrivna inom intern service beräknas minska närmsta tiden 

och bedömningen är att sjukfrånvaron kommer att sjunka under 2017. Sjukfrånvaron inom 

fritidsenheten är kopplat till ett fåtal personer med frånvaro som inte är arbetsrelaterad. 

Samma gäller inom fastighetsgrupp, gatuenhet och IT-enhet. 

Sjukfrånvaro 2015 

Jan-Dec 

Teknik- o 

fritids-

nämnd 

Fastighets-

gruppen 

Gatuen-

heten 

Fritidsen-

heten 

It-

en-

heten 

Kosten-

heten 

In-

tern 

ser-

vice 

Ad-

min 

Total  sjuk-

frånvaro* 

6,01% 3,26% 3,15% 5,22% 6,84

% 

5,45% 10,15

% 

0,90

% 

- varav  lång-

tidsfrånvaro** 

51,99% 39,32% 26,90% 48,89% 80,28

% 

31,47% 70,93

% 

0,00

% 

Sjukfrånvaro  

för kvinnor 

6,70% 6,40% 4,75% 7,83%  5,72% 8,71

% 

1,39

% 

Sjukfrånvaro  

för män 

5,05% 2,19% 2,64% 3,89% 6,84

% 

3,37% 14,80

% 

0,65

% 

 

4.1.2.8 Framtidsbedömning 

En fortsatt ökad samverkan inom och mellan förvaltningar samt kommunala bolag kommer 

generera lägre kostnader för kommunkoncernen. Människor som idag bor i Bollnäs kommer i 

mindre omfattning att engagera sig i föreningslivet och dess aktiviteter men istället välja akti-

viteter på egna tider. Denna förväntade minskning kan förändras av de nyanlända som kom-

mer till kommunen, eftersom många nyanlända ungdomar är intresserade av idrott. Det är upp 

till föreningslivet att anta denna utmaning och på bästa möjliga vis slussa in dessa människor i 

föreningsverksamheterna. Fritidsenheten har en stor utmaning i att möta våra nyanlända på ett 
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bra sätt i och med stora språkvariationer och samtidigt rekrytera personal med rätt kompeten-

ser för yrket. Snabba förändringar i investeringsplanen påverkar kostnaden för planerade pro-

jekt negativt. Tillgänglighetsanpassad, trafiksäker och trygg infrastruktur är en förutsättning 

för ett hållbart samhälle i möjligheternas kommun. En ökad förståelse för vikten av god utförd 

lokalvård kommer att förbättra arbetsmiljön i våra verksamhetslokaler. Under flera år har en 

enorm volymökning av IT- användningen skett. Investeringskostnader ökar i och med att ny 

teknik måste införskaffas för att klara de ökande volymerna. Kostenheten fortsätter arbetet 

med att försöka öka andelen lokala matproducenter och se över om matsvinnet kan minskas 

utifrån antaget kostbeslut. 

Det är viktigt att tidigt identifiera ohälsa bland personalen varför närvarande chefer är viktigt 

för att kunna öka frisktalen. Att skapa en bra arbetsmiljö med mindre stress och bättre lång-

siktig planering är viktigt för att behålla och kunna rekrytera de medarbetare förvaltningen 

behöver. 

Arbetet med VA-planen för Bollnäs kommun pågår. Nivån på anläggningsavgiften (anslut-

ningen) i VA-taxan kan behöva ses över då anslutning av mer perifera områden är mer kost-

samma än de senaste årens centrala byggnationer och nyanslutningar. Driftbudgeten och där-

med VA-taxan de närmaste åren är mycket beroende på räntenivån på investeringarna. 

4.1.2.9 Måluppfyllelse 

Perspektiv Nämndens mål  

Medborgare Främja, bedriva och stimulera en jämställd fritids-

verksamhet med bästa möjliga service 
 Målet är delvis upp-

fyllt 

Underlätta tillgänglighet för personer med funkt-

ionsnedsättning 
 Målet är uppfyllt 

Attraktiva och lättillgängliga park- och grönområ-

den 
 Målet är uppfyllt 

Hög andel närproducerad mat  Målet är inte uppfyllt 

Utveckling, väl-

färd och tillväxt 

Gator och vägar ska ha god framkomlighet  Målet är uppfyllt 

Kommunen ska arbeta för hög trafiksäkerhet på 

kommunala gator och vägar 
 Målet är uppfyllt 

Ekonomi Gator, vägar, fastigheter skall underhållas så att 

deras tekniska och ekonomiska värde upprätthålls 
 Målet är delvis upp-

fyllt 

Fastigheter och anläggningar ska användas effektivt 

och ändamålsenligt ur energisynpunkt 
 Målet är delvis upp-

fyllt 

VA-anläggningarna ska optimeras utifrån miljö-

mässiga och ekonomiska aspekter 
 Målet är delvis upp-

fyllt 

Medarbetare Förvaltningen ska arbeta utifrån ett hälsofrämjande 

förhållningssätt 
 Målet är delvis upp-

fyllt 

Intern service ska utföra tjänster med god kvalité 

gentemot kommunens verksamheter 
 Målet är uppfyllt 

Arbetssätt och 

processer 

Förvaltningen ska samverka med föreningslivet och 

andra kommuner 
 Målet är uppfyllt 
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Perspektiv Nämndens mål  

Anordna medborgardialoger varje år  Målet är inte uppfyllt 

IT-enheten ska ha hög servicegrad gentemot kom-

munens medarbetare och verksamheter 
 Målet är uppfyllt 

 

4.1.3 Barn- och utbildningsnämnden 

4.1.3.1 Nämnden i korthet 

Nämndsordförande: Kristoffer Lindberg 

Antal ledamöter: 11 

Förvaltningschef: Kajsa Mellner Daxberg 

Nämnden ansvarar för planering och tillhandahållande av förskola och pedagogisk omsorg för 

barn 1- 5 år. Nämnden ansvarar för godkännande av huvudmän för fristående förskolor och 

enskild pedagogisk omsorg samt tillsyn av dessa. Nämnden ansvarar för planering och till-

handahållande av grundskola. Där ingår förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritids-

hem. Nämnden ansvarar för att alla kommunens ungdomar som lämnar grundskolan fått den 

utbildning de har rätt till enligt lagar och förordningar. I nämndens ansvarsområde inkluderas 

även ansvaret för den samlade elevhälsan. Nämnden skall inom sitt område se till att verk-

samheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt före-

skrifter i lag eller förordning. 

4.1.3.2 Sammanfattning av väsentliga händelser 

Förstärkning av lednings- och stödorganisation har påbörjats genom rekrytering av bl a kom-

petenssamordnare och skoladministratörer. Biträdande rektorer och verksamhetschef är nya 

befattningar som kommer att rekryteras under 2017. 

Svårigheter i införandet av nytt datasystem har inneburit hög arbetsbelastning och störningar i 

barn- och elevregistrering. 

Start Bollnäs har tagit emot, kartlagt och slussat ut elever till skolorna under höstterminen. 

Antalet nyanlända minskade i slutet av året, troligen tillfälligt. 

Lärarlönelyftet har fördelats enligt direktiven för statsbidraget, 114 lärare i förskola och skola 

har tagit del av ett tidsbegränsat lönetillägg. Arbete med kommande löneöversyn präglas av 

konsekvenser av den statliga satsningen och behovet av strategier för löner kopplat till kom-

petensförsörjning. 

Arbete har inletts för att skapa ytterligare förskoleplatser för ca 45 barn i februari 2017. 

4.1.3.3 Verksamhetsredovisning 

 Budget 2016 Utfall 2016 Avvikelse Budget/Utfall Utfall 2015 

Förskola -127 579 -127 483 96 -122 110 

Fritidshem -25 744 -23 767 1 977 -25 513 

Grundskola -255 127 -257 673 -2 546 -226 490 

Gemensamma kostnader -32 112 -31 631 481 -37 337 

Summa -440 562 -440 555 7 -411 449 
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4.1.3.4 Kommentarer till verksamhetsredovisning 

Verksamheten förskola går med ett mindre överskott totalt på ca 100 tkr. Separerat verksam-

heten förskola på enhetsnivå finns ett underskott på 1500 tkr men som kompenseras med ett 

överskott på gemensamma centrala konton på 1400 tkr. De enheter som har svårigheter att få 

en budget i balans är enheter med många deltidsbarn. 

Verksamheterna fritids- och grundskola går med ett mindre underskott totalt på ca 570 tkr. 

Separerat verksamheten på enhetsnivå finns ett överskott på 1000 tkr vilket beror till stor del 

på svårigheter att rekrytera behöriga lärare. Grundskolan går däremot med ett underskott 

centralt, speciellt på riktat stöd som ökat under 2016. Redovisning av resultat mellan fritids-

hem och grundskola skall ses tillsammans eftersom fritidshem är en del i skolan som i många 

fall redovisas inom grundskolan. Inom grundskolan har även de nya inventarierna för Alirsko-

lan belastat driften med ca 4,4 mnkr. Om inte möjligheten att kompensera verksamheterna för 

det kraftigt ökande nyanlända funnits för 2016 hade förvaltningen visat på ett avvikande nega-

tivt ekonomiskt resultat. Förvaltningen har för flyktingverksamhet och i skolpeng till kommu-

nala och fristående förbrukat 13,4 mnkr under 2016, vilket redovisas på central nivå inom 

kommunen, det vill säga inte redovisat i ovanstående verksamheter. 

Övergripande kostnader lämnar ett mindre överskott på ca 480 tkr, beroende på ett mindre 

överskott på skolskjutsar och något större överskott på kompetensutveckling, anpassning och 

rehab. 

Det totala resultatet för 2016 är i balans. Resultatet är till stor del beroende på att Kommun-

fullmäktige beviljat barn- och utbildningsnämnden kostnadstäckning för mottagande av nyan-

lända. 

4.1.3.5 Investeringsredovisning 

 Budget 2016 Utfall 2016 
Avvikelse Bud-

get/Utfall 
Utfall 2015 

Investeringar 

totalt 
-8 000 0 8 000 0 

- varav större investeringsprojekt 

 

4.1.3.6 Kommentarer till investeringsredovisning 

Investeringsutrymmet har under 2016 inte nyttjats då utrymme skapats inom befintlig ram. 
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4.1.3.7 Personalredovisning  

Sjukfrånvaro 2016 

BUN 2016 2015 

Total 

  sjukfrånvaro* 
7,66% 6,72% 

- varav  långtidsfrånvaro** 58,17% 59,66% 

Sjukfrånvaro 

  för kvinnor 
8,51% 7,46% 

- varav långtidsfrånvaro** 59,70% - 

Sjukfrånvaro 

  för män 
2,53% 3,23% 

- varav långtidsfrånvaro** 27,00% - 

*Sjukfrånvarons andel av den ordinarie arbetstiden för samtliga anställda, såväl tillsvidare- som viss-

tidsanställda. 

**Den del av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer 

Sjuktalen ökade mellan 2015 och 2016, då gymnasie- och vuxenutbildning lämnade nämn-

dens ansvarsområde. Dessa verksamheter har haft lägre sjukfrånvarostatistik än förskoleverk-

samhet, och detta märktes i jämförelsen av sjuktalen. Ökningen av sjukfrånvaro har fortsatt 

för kvinnor, men minskat något för manliga anställda under 2016. Ett arbete med fördjupad 

analys och åtgärder på förvaltningsnivå inleddes i slutet av året. Ett kommungemensamt pro-

jekt som leds av HR-avdelningen har startat under hösten 2016, med syfte att fördjupa och 

förbättra arbetet med rehabilitering. 

4.1.3.8 Framtidsbedömning 

Barn - och elevtalsutvecklingen har varit positiv under året. Alla nya elever har dock inte 

kunnat erbjudas skolplacering vid närmaste skola, utan anvisats plats vid andra skolor, vilket 

fått påverkan på bland annat skolskjutsplanering och skolskjutskostnader. 

Svårigheten att rekrytera var märkbar inför höstterminsstarten. Konkurrensen har ökat mellan 

kommunerna i området. Förvaltningen har intensifierat arbetet med kartläggning av kompe-

tenser i verksamheten för att kunna samordna behov och främja rekryteringen av behöriga 

lärare. Huvudmannens ansvar för likvärdig utbildning för alla elever sätts på prov när antalet 

legitimerade lärare sjunker i Bollnäs och i hela landet. 

Arbete inom en rad strategiska utvecklingsområden har inletts. Arbetsmiljöinsatser, lönebild-

ning, förändrad timplan, digitalisering av skolan, kompetensutvecklingsinsatser, lokalplane-

ring samt åtgärder för minskade barngrupper i förskolan för att nämna några. Flera av dessa 

områden är direkt kopplade till statsbidrag. 
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4.1.3.9 Måluppfyllelse 

Perspektiv Nämndens mål  

Medborgare Barn och elever vistas i miljöer som är trygga.  Målet är delvis uppfyllt 

Barn och elever utmanas och har rätt förutsättningar att 

klara målen med sin utbildning. 
 Målet är delvis uppfyllt 

Medborgarna ska ha förtroende för skolväsendet.  Målet är delvis uppfyllt 

Utveckling, välfärd 

och tillväxt 

Alla elever som genomgått grundskoleutbildning i vår 

kommun har behörighet att studera på gymnasiet. 
 Målet är inte uppfyllt 

Ekonomi Ett kvalitetssäkrat budget- och uppföljningsarbete.  Målet är delvis uppfyllt 

En resurseffektiv organisation som främjar barns och 

elevers måluppfyllelse. 
 Målet kan ej bedömas  

Medarbetare Våra medarbetare känner delaktighet och har inflytande i 

verksamheten. 
 Målet kan ej bedömas  

Våra medarbetare har rätt utbildning i förhållande till 

sina arbetsuppgifter. 
 Målet är delvis uppfyllt 

Arbetssätt och pro-

cesser 

Barn, elever och vårdnadshavare känner delaktighet och 

har inflytande i verksamheten. 
 Målet är delvis uppfyllt 

 

4.1.4 Socialnämnden 

4.1.4.1 Nämnden i korthet 

Nämndsordförande: Erika Engberg (S) 

Antal ledamöter: 11 stycken 

Förvaltningschef: Tina Mansson Söderlund 

 Ansvara för socialtjänst inom individ- och familjeomsorg 

 Ansvara för vård och omsorg inom äldreomsorg 

 Ansvara för omsorg om personer med funktionsnedsättning 

 Ansvara för kommunal hälso- och sjukvård 

 Ansvara för konsumentverksamhet 

 Ansvara för verksamheten för ensamkommande flyktingbarn 

4.1.4.2 Sammanfattning av väsentliga händelser 

Ett intensivt arbete har pågått för att skapa rutiner för ekonomihanteringen gällande ersätt-

ningar från Migrationsverket och anpassningar till förändrade ersättningsregler 2017.  

Svårigheter att rekrytera sjuksköterskor, arbetsterapeuter, enhetschefer och socionomer är 

betydande. 

Vi har använt många utbildnings/kompetens/utvecklingstimmar under året. Valideringsutbild-

ning har påbörjats för 30 medarbetare. Personalen behöver utbildning för att kunna vara hand-

ledare till studerande, praktikanter, trainee och KIVO. 

Ett omfattande utvecklingsarbete i hemtjänsten, där vi sent under året ser de första förbätt-

ringarna. 
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Kostenhetens arbete har fått en stor påverkan på ÄOs verksamhet, både ekono-

miskt/resursmässigt och arbetsmiljömässigt. 

Förvaltningen har haft kostnader för iordningställandet av nytt HVB-hem för ensamkom-

mande barn på ca 5 miljoner. 

IFO har flyttat in i nya lokaler som är mer funktionella och säkra än de tidigare. 

Nybyggnation av anpassad bostad inom OF. 

4.1.4.3 Verksamhetsredovisning 

 Budget 2016 Utfall 2016 
Avvikelse Bud-

get/Utfall 
Utfall 2015 

Socialchef, adm chef & 

nämnd 
-33 378 -33 077 301 -28 018 

Individ- & familjeomsorg -101 793 -78 427 23 366 -89 896 

Äldreomsorg -316 510 -335 546 -19 036 -330 814 

Omsorg om personer med 

funktionsnedsättning 
-135 617 -133 173 2 444 -121 860 

Biståndshandläggarenhet -6 126 -5 767 359 -5 287 

Bemanningen -4 002 -10 359 -6 357 -5 057 

Summa -597 426 -596 348 1 078 -580 932 

4.1.4.4 Kommentarer till verksamhetsredovisning 

Det totala resultatet för socialförvaltningen per december månad är ett överskott på 1,1 mkr. 

Överskottet beror till stor del på att de intäkter tillhörande 2015 gällande återsök till Migrat-

ionsverket för ensamkommande barn har inbringats under 2016.  

Individ- och familjeomsorgen 

Ett stort överskott, 23,3 mkr har uppstått inom IFO pga ovan nämnda orsak. 

Försörjningsstöd har ett underskott för perioden. Hushåll i behov av ekonomiskt bistånd forts-

ätter att öka. Många av de som uppbär ekonomiskt bistånd står långt i från arbetsmarknaden. 

Ungefär hälften av hushållen är utrikesfödda och en stor del av dem har låg utbildningsnivå 

och språkproblem vilket gör det svårt för dem att komma ut i egen försörjning. 

 

Två projekt har startats och båda riktar sig mot unga vuxna 16-24 år med syfte att minska ar-

betslösheten och försörjningsstödet. Ung i Bollnäs visar på bra resultat så här långt. Navet har 

ännu inte gett önskat resultat. Antal hushåll i den åldersgruppen som uppbär försörjningsstöd 

har ökat det senaste året. 

Kostnader för externa placeringar är höga. Omplacering av ett flertal ensamkommande flyk-

tingbarn till egna HVB och familjehem har gjorts.  

Äldreomsorgen 

Äldreomsorgen har en negativ avvikelse på 19 miljoner, varav hemtjänstens avvikelse med ett 

underskott på 17,1 mkr, beror på att endast en liten effekt ses av utvecklingsarbetet inom hem-

tjänstprojektet som pågått under 2016. 

Planeringen var att minska bemanningen i hemtjänsten med 30-35 årsarbetare under hös-

ten/vintern, men processen är fördröjd. Alla områden arbetar på med att få till den "nya" pla-
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neringen men har hunnit olika långt för att få till det optimalt. Planeringscontrollern är ute och 

hjälper alla chefer/områden med att praktiskt hitta lösningar på problemen. För att ge förut-

sättningar för nära ledarskap så utökas hemtjänsten med flera enhetschefer på bekostnad av 

administrativt stöd. Enhetscheferna behöver vara mera delaktiga i planeringen än man kunnat 

vara tidigare. 

Hemsjukvården visar ett överskott på 1,4 mkr som till största delen beror på vakanta tjänster 

kopplat till svårigheter att rekrytera legitimerad personal. Detta får arbetsmiljökonsekvenser. 

Omsorgen om personer med funktionsnedsättning  
Det är höga kostnader för placeringar även inom OF. En del kan relateras till bristande inter-

kommunalt samarbete. Arbete pågår för att skapa nya rutiner för tidigare insatser som skapar 

lägre kostnader 

Höghammars elevboende hade lägre kostnader än beräknat samt högre intäkter än budgeterat. 

De flesta av personalen har under sommaren önskat tjänstledighet, vilket bidrar till lägre per-

sonalkostnader. Personalkostnaderna ökar i gruppbostäderna eftersom brukarna behöver mer 

omvårdnadsinsatser än tidigare. 

Bemanningen 
Underskottet per december på 6,4 mkr relateras till att verksamheterna försöker dra ner på 

användandet av vikarier samt att det minskade timpriset ej täcker totalkostnaden för beman-

ningen. 

4.1.4.5 Investeringsredovisning 

 Budget 2016 Utfall 2016 
Avvikelse Bud-

get/Utfall 
Utfall 2015 

Investeringar 

totalt 
-5 835 -626 5 209 -3 748 

- varav större investeringsprojekt 

4.1.4.6 Kommentarer till investeringsredovisning 

3 200 tkr av 2016 års investeringsbudget kommer begäras som tilläggsbudget till 2017. Detta 

gäller investeringsbudget för byte av verksamhetssystem, välfärdsteknologi och larm, vilket 

av olika anledningar har fördröjts. 

Personalredovisning 

Sjukfrånvaro 2016 

 
SOC 

totalt 

Biståndshandläg-

gare 

Omsorg 

funkt-

ions 

  hinder 

Individ-och 

  familje-

omsorg 

Stabsfunkt-

ion 

Äldre-

omsorg 

Total 

  sjukfrånvaro* 9,61 % 4,65 % 6,25 % 6,41 % 5,58 % 11,57 % 

- varav 

  långtidsfrån-

varo** 

55,96 

% 51,35 % 50,26 % 60,30 % 71,95 % 56,57 % 

Sjukfrånvaro 

  för kvinnor 

10,57 

% 4,65 % 7,63 % 7,50 % 5,84 % 12,10 % 

Sjukfrånvaro 

  för män 3,90 % 0% 2,39 % 2,88 % 3,63 % 6,05  % 
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Sjukfrånvaro 2016 

       

*Sjukfrånvarons andel av den  ordinarie arbetstiden för samtliga anställda, såväl tillsvidare- som visstidsan-

ställda. 

**Den del av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer 

***  Sjukfrånvarostatistik för Socialnämnden innehåller ej Kommungemensam bemanning.  

I det förändringsarbete som sker i hemtjänsten finns även mål kopplade till sjukfrånvaro och 

ökad frisknärvaro genom ökad delaktighet och mindre personalgrupper. 

Delar av äldreomsorgen kommer att ingå i ett forskningsprojekt tillsammans med Uppsala 

Universitet för att hitta verktyg att jobba med arbetsmiljöfrågor. Projektet heter STAMINA 

och personalkontoret är också involverade i arbetet. Under hösten har förprojektet startat. 

Under årets sista månader ses en minskning av sjuktalen i ÄO. Det är för tidigt att dra slutsat-

ser kring detta men en förhoppning är att det är en effekt av utvecklingsarbetet i hemtjänsten. 

Minskningen är på ca 2%. 

Sjukfrånvaro 2015      

 
SOC 

totalt 

Biståndshand-

läggar enheten 

Omsorg 

funktionshin-

der 

Individ- o 

familje-

omsorg 

Stabsfunkt-

ion 

Äldre-

omsorg 

Total  sjukfrån-

varo* 

9,58% 10,64% 5,47% 6,24% 5,15% 10,97% 

- varav långtids-

frånvaro** 

51,40

% 

44,98% 49,46% 56,02% 33,71% 50,25% 

Sjukfrånvaro  

för kvinnor 

10,40

% 

11,45% 6,47% 7,18% 3,79% 11,48% 

Sjukfrånvaro  

för män 

4,28% 1,88% 2,50% 2,65% 15,34% 4,93% 

*Sjukfrånvarons andel av den ordinarie arbetstiden för samtliga anställda, såväl tillsvidare- som visstidsan-

ställda. 

**Den del av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer 

***Sjukfrånvarostatistik för Socialnämnden innehåller ej Kommungemensam bemanning. 

4.1.4.7 Framtidsbedömning 

Det kommer att behövas nya platser både inom OF:s gruppbostäder och ÄO:s särskilda boen-

den i framtiden.  Inom Daglig verksamhet gör mängden nya beslut att man inte kan verkställa 

inom de befintliga enheterna utan att nya enheter, med ny personal kommer att behövas. 

Vissa yrkeskategorier är svårrekryterade idag, och kommer att vara så de närmaste åren. Ris-

ken är att vi får kraftigt ökade lönekostnader i konkurrens om sjuksköterskor, enhetschefer 

och socionomer. Nya lösningar för kompetensutveckling behöver skapas. Ett arbete i social-

chefsgruppen har precis påbörjats som handlar om att rekrytera och behålla kompetens i re-

spektive kommun och tillföra nya medarbetare från övriga landet, inte konkurrera med 

varandra inom länet. Kontakter med Högskolan i Gävle har tagits för att titta över möjlighet-

erna att skapa uppdragsutbildningar. 

Inom kommunens HVB-hem för ensamkommande barn är ambitionen att i god tid göra nöd-

vändiga förändringar för att klara de aviserade sänkta ersättningsnivåerna från Migrationsver-



68 

 

ket som träder i kraft vid halvårsskiftet 2017. Läget i världen är fortfarande osäkert och nya 

politiska beslut inom och utom EU kan snabbt ändra förutsättningarna igen. Vi följer noga 

utvecklingen. 

Nya regler kring utredningsmetodik och dokumentation gör att det är stora behov av utbild-

ning inom alla verksamhetsområden. 

Åtgärder för att undersöka och göra förbättringar i chefers arbetsmiljö är nödvändiga om vi 

ska säkerställa en god arbetsmiljö och skapa förutsättningar för gott ledarskap. 

En förskjutning av hälso- och sjukvård från sluten till öppenvård kommer att medföra en 

kostnadsförskjutning från landstingen till kommunerna de närmaste åren. Detta kommer även 

att ske i vår kommun. Det handlar om att vårdtider blir kortare och att mer avancerad sjukvård 

nu kan ske i hemmen. 

Välfärdsteknologi fortsätter att vara en viktig fråga och vi deltar i det länsgemensamma arbe-

tet och gör omvärldsspaning. 

4.1.4.8 Måluppfyllelse 

Perspektiv Nämndens mål  

Medborgare Ge förutsättningar för att skapa delaktighet i samhället, känna 

trygghet och ha inflytande över sitt eget liv. 
 Målet är uppfyllt 

Utveckling, välfärd och 

tillväxt 

Ge förutsättningar för verksamhetsutveckling genom evidens-

baserad vård, stöd, skydd och omsorg 
 Målet är uppfyllt 

Ekonomi Ge förutsättningar för ledning, styrning och uppföljning av 

verksamheterna. 
 Målet är uppfyllt 

Medarbetare Säkerställa både det befintliga och framtidens personalbehov 

genom strategiskt kompetensförsörjningsarbete. 
 Målet är uppfyllt 

Ge förutsättningar till personalen att skapa en god arbetsmiljö.  Målet är uppfyllt 

Arbetssätt och processer Skapa förutsättningar till en hållbar utveckling genom tidiga 

och stödjande insatser i samverkan med individen och andra 

aktörer. 

 Målet är delvis 

uppfyllt 

 

4.1.5 Miljö- och byggnämnden 

4.1.5.1 Nämnden i korthet 

Nämndsordförande: Fredrik Skoglund (S) 

Antal ledamöter: 7 

Förvaltningschef: Kjell Petersson 

Samhällsbyggnadskontoret arbetar med samhällsplanering. Kontoret har funktioner för myn-

dighetsutövning inom bygg och miljö samt kommunens planerings- och kartresurser. Arbets-

uppgifternas omfattning bestäms av kommunfullmäktiges mål och andra politiska ambitioner, 

konjunktur, samhällsutveckling samt lagar och förordningar. Utöver den kontroll och tillsyn 

som ankommer på nämnden jobbas det även med informations- och kunskapsförmedling 

inom ansvarsområdet. 
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Arbetsområden under kommunstyrelsen: 

 Översiktlig planering 

 Lokala miljömål 

Arbetsuppgifter under miljö- och byggnämnden är bl.a.: 

 Detaljplanering 

 Bygglov/bygganmälan 

 Bostadsanpassningsbidrag 

 Miljö- och hälsoskydd 

 Livsmedelstillsyn 

 Naturvårdsfrågor 

 Energirådgivning 

4.1.5.2 Sammanfattning av väsentliga händelser 

 Fördjupad översiktsplan Bollnäs stad 

 Planering av ny bussterminal & bussgata 

 Detaljplaner för bostäder 

 Detaljplan för Långnäs 

 Strandskyddsdispenser & Bygglovsansökningar 

 Fishing in the middle of Sweden 

Arbetet med fördjupad översiktsplan för Bollnäs stad har pågått. Flera nya detaljplaner för 

flerbostadshus, bl.a Kvarnen, Kulturhusparkeringen, Rens centrum, Örsängesvägen och mar-

ken bredvid Strandrestaurangen har påbörjats. Utöver dessa har detaljplanearbete över Lång-

näsområdet, bussgata till Björktjära och ny bussterminal bedrivits. 

Antalet nya ansökningar om strandskydd och bygglov har varit stort med lång handläggnings-

tid som följd. 

Inventering av enskilda avlopp och livsmedelsinspektioner har utförts enligt plan och en över-

enskommelse med TrV angående sanering av SJ-området har nåtts. 

Ny hälsoskyddsstadga är antagen. 

Projektet Fishing in the middle of Swedens första etapp är avslutad och ansökan om en treårig 

förlängning är inlämnad. 

4.1.5.3 Verksamhetsredovisning 

 Budget 2016 Utfall 2016 
Avvikelse Bud-

get/Utfall 
Utfall 2015 

Miljö & byggnämnd -20 742 -19 236 1 506 -19 254 

4.1.5.4 Kommentarer till verksamhetsredovisning 

Miljö- och byggnämnden beviljades 400 000 kronor av tillfälligt statligt stöd att användas 

under 2016, för att påskynda processen kring framtagande av detaljplaner för bostadsändamål. 

Nedlagda kostnader uppgår till 469 096 kr för plankonsult, geologiska undersökningar samt 

bullerutredningar. Samhällsbyggnadskontoret har i arbetet bistått med tid för handläggning 

samt samrådsmöten med diverse parter och intressenter. 

Antalet ansökningar om bostadsanpassningsbidrag har under året varit färre än vanligt och 

dessutom har inget bidrag som innebär en mer omfattande ombyggnation för bostadsanpass-



70 

 

ning utbetalats. 

Attraktivare Varpen avser kostnader för fiskväg/omlöp Vågån, mellan Vågen och Varpen. 

Kostnaden avser fiskväg, väg, bro och rastplats. I sista stund beslöts att bygga en förstärkt bro 

vilket innebar en försening och fördyring av projektet. I projekteringen ingick en trumma 

istället för en bro. 

Framtagandet av fördjupad översiktsplan för Bollnäs stad är något försenat med följd att bud-

geten omdisponerats till förmån för detaljplanearbete. 

Inom kart- och mätverksamheten har fler externa uppdrag inkommit än budgeterat. 

4.1.5.5 Investeringsredovisning 

 Budget 2016 Utfall 2016 
Avvikelse Bud-

get/Utfall 
Utfall 2015 

Investeringar 

totalt 
-1 670 -572 1 098 -91 

- varav större investeringsprojekt 

4.1.5.6 Kommentarer till investeringsredovisning 

Projekt elfiskebåt för inventering av fiskbestånd med hjälp av elfiske i Ljusnan, Voxnan och 

Dalälven. Projekt tillsammans med länsstyrelsen, som står för kostnaderna, och Havs- och 

vattenmyndigheten. Elfiskebåten är inköpt och levererad i december 2016. 

4.1.5.7 Personalredovisning  

Sjukfrånvaro 2016 

Ackumulerat jan-dec 2016 2015 

Total 

  sjukfrånvaro* 
2,93 % 3,00% 

- varav  långtidsfrån-

varo** 
30,40 % 25,26% 

Sjukfrånvaro 

  för kvinnor 
4,49 % 3,91% 

- varav långtidsfrånvaro** 39,82 % - 

Sjukfrånvaro 

  för män 
1,38 % 2,16% 

- varav långtidsfrånvaro** 0% - 

*Sjukfrånvarons andel av den ordinarie arbetstiden för samtliga anställda, såväl tillsvidare- som viss-

tidsanställda. 

**Den del av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer 

Sjukfrånvaron fortsätter att ligga på en låg nivå. 

4.1.5.8 Framtidsbedömning 

Under 2017 fortsätter fokus att ligga på ökat bostadsbyggande i kommunen. Planberedskapen 

är liten och behovet av nya detaljplaner för olika typer av bostäder är stort. Parallellt med att 

den fördjupade översiktsplanen för Bollnäs stad tas fram kommer vi att behöva arbeta med 

planer för nya bostäder och handelsytor. Inför 2017 har ökad budget för rekrytering av mark- 
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och exploateringsingenjör och miljöstrateg beviljats. Miljöstrategen kommer att placeras på 

Kommunstyrelseförvaltningen. 

Antalet ansökningar om dispens för strandskydd samt bygglov ökar ständigt och en maximal 

handläggningstid om 4 veckor för ärenden som avser bygganmälan är nyligen beslutad. Till-

synsbehovet växer inom både PBL och miljöbalkens område. En resursförstärkning inom 

bygg gruppen är därför nödvändig för att klara lagstadgad tillsyn och handläggningstid. 

Arbetet med vattenvårdsfrågor fortsätter. Genom medel från Länsstyrelsen kan ett flertal bott-

nar återställas till ursprungligt utseende. 

4.1.5.9 Måluppfyllelse 

Perspektiv Nämndens mål  

Medborgare Nämndens verksamhet ska vara tillgänglig, serviceinrik-

tad och informativ samt ha hög rättssäkerhet 
 Målet är uppfyllt 

Kommunens natur- och kulturvärden ska värnas och 

utvecklas. Kommunens skyddade områden ska tillgäng-

liggöras och utökas. 

 Målet är inte uppfyllt 

Ökad tillgänglighet för personer med funktionsnedsätt-

ning. 
 Målet är uppfyllt 

Människors utsatthet för skadliga miljöer ska minska.  Målet är uppfyllt 

Utveckling, väl-

färd och tillväxt 

Planarbetet ska bedrivas med god framförhållning för att 

möta efterfrågan. 
 Målet är delvis upp-

fyllt 

Infrastrukturen ska utvecklas för att möjliggöra miljö-

mässigt hållbart resande. 
 Målet är inte uppfyllt 

Ekonomi Nämnden ska ha en effektiv ekonomi- och verksamhets-

styrning. 
 Målet är uppfyllt 

Personalomsättningen ska vara optimal för att ha rätt 

kompetens. 
 Målet är uppfyllt 

Ökad samverkan med andra kommuner och regioner.  Målet är uppfyllt 

Medarbetare Förvaltningen ska vara en attraktiv och jämställd arbets-

plats. 
 Målet är uppfyllt 

Alla medarbetare på förvaltningen ska känna delaktighet 

och inflytande över sina arbetsuppgifter 
 Målet kan ej bedö-

mas  

Medarbetarna ska ha en god arbetsmiljö.  Målet är uppfyllt 

Arbetssätt och 

processer 

Allt arbete ska kännetecknas av kvalitet, effektivitet och 

rättssäkerhet. 
 Målet är delvis upp-

fyllt 

Nämnden ska öka sin tillgänglighet för information och 

rådgivning. 
 Målet är uppfyllt 
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4.1.6 Kulturnämnden 

4.1.6.1 Nämnden i korthet 

Nämndsordförande: Fredrik Nilsson/Helena Englund 

Antal ledamöter: 7+7 

Förvaltningschef: Hans Persson/Kulturchef Fredrik Lundström 

4.1.6.2 Sammanfattning av väsentliga händelser 

-Vänortsveckan genomfördes med Bollnäs som värd, framgångsrik sommarverksamhet på 

Träslottet och med kultursommarjobbare i delaktiga projekt i kommunen 

-Produktion gör ett positivt resultat om ca 200tkr 

-4.04 milj kr i projektpengar har samordnats eller sökts av kulturen i projekt 

-Fördjupad samverkan med en mängd nya aktörer; från lokala till globala, från kulturutövare 

till förvaltningar, institutioner och statliga myndigheter 

-En fast skapande plats för barn har etablerats på Bollnäs konsthall & museum 

Ekonomiska bromsåtgärder till trots har Kulturenheten kunnat leverera ett händelserikt år som 

sprudlat av aktivitet med en mängd nya samarbeten och en utvecklad funktion som samord-

nare av kulturella processer och projekt över hela kommunen. I flera fall har kulturen varit 

pionjär i nya former av samarbeten som gett genklang över hela Sverige. En stor del av kul-

turens verksamhet har varit inriktad på integrations- och inkluderande processer. 

4.1.6.3 Verksamhetsredovisning 

 Budget 2016 Utfall 2016 
Avvikelse Bud-

get/Utfall 
Utfall 2015 

Kulturnämnd -42 462 -42 844 -382 -42 772 

4.1.6.4 Kommentarer till verksamhetsredovisning 

Kulturhusets negativa resultat och det mest övervägande i Kulturens budget består av kostna-

der för slitage och inhyrd personal.  

Gumpels gör ett negativt resultat, men bättre än tidigare prognos. Renoveringsåtgärder har 

inverkat positivt på uppvärmningskostnader. 

Fritidsgårdar gör ett negativt resultat på grund av att besöksantalet ökat explosionsartat. Extra 

städ och resurser har då varit nödgade att kallas in. 

Kulturnämndens totala underskott är avsevärt bättre än förväntat resultat; detta på grund av 

synergieffekter mellan verksamheter och projektmedel som tilldelats kulturen med anledning 

av den (vid förra årsskiftet) rådande flyktingsituationen. 

4.1.6.5 Investeringsredovisning 

 Budget 2016 Utfall 2016 
Avvikelse Bud-

get/Utfall 
Utfall 2015 

Investeringar 

totalt 
-735 -72 663 -510 

- varav större investeringsprojekt 
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4.1.6.6 Kommentarer till investeringsredovisning 

Investeringen för utbyte av belysning på Scenerna är genomförd. 

Investeringsbudget för konstnärlig utsmyckning av Alirskolan har tillförts Kulturen. 

Investeringen för branddörrsuppställning skjuts till 2017 

4.1.6.7 Personalredovisning  

Sjukfrånvaro 2016 

 2016 2015 

Total 

  sjukfrånvaro* 
6,47% 8,64% 

- varav  långtidsfrån-

varo** 
82,31% 84,89% 

Sjukfrånvaro 

  för kvinnor 
9,02% 13,03% 

- varav långtidsfrånvaro** 83,29% - 

Sjukfrånvaro 

  för män 
3,64% 4,16% 

- varav långtidsfrånvaro** 79,61% - 

*Sjukfrånvarons andel av den ordinarie arbetstiden för samtliga anställda, såväl tillsvidare- som viss-

tidsanställda. 

**Den del av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer 

Sjukfrånvaron har förbättrats från föregående år men är fortfarande ett orosmoment. Verk-

samheterna har under ett antal år inte haft medel  i proportion till vad som kan förväntas av ett 

"kulturhus". Det har inneburit att högkvalitativa verksamheter har bedrivits genom persona-

lens engagemang och tillfälliga personallösningar bland annat genom arbetsmarknadsåtgärder, 

praktikanter, etc. 

Konstruktiva åtgärder har vidtagits för att åtgärda den höga sjukfrånvaron, bland annat värde-

grundsarbete i hela organisationen och från och med 2017 deltagande i STAMINA (organisa-

torisk och social arbetsmiljö) 

4.1.6.8 Framtidsbedömning 

Kulturenheten har som ambition att fortsätta det integrations/språkarbete med barn och unga 

som har påbörjats. Detta arbete planeras att utöka under 2017. Verksamheterna ser över och 

planerar hantering av den ökning av tid och resurser detta innebär. 

Kulturenheten fortsätter under 2017 att prioritera omfattande barn- och ungdomsverksamhet i 

samverkan med andra aktörer så som skola, förskola, familjecentrum, etc. 

Det finns en hög efterfrågan från barn och unga för plats i kulturskolan och bland annat på 

gitarr, piano och sång. Kulturskolan har hanterat detta via gruppundervisning vilket är en 

kortsiktig lösning men inte optimalt för eleverna. Verksamheten ser ett behov av utökade per-

sonalresurser för att bibehålla kvalitativ undervisning. 

Åtgärder ska vidtas för att få en tydligare struktur i organisationen som gäller från och med 

den första januari 2017 för att få en bättre överblick av både ekonomi och verksamhet. 

Kulturskolan och Kulturhuset ser ett behov av ökat underhåll av lokaler, inköp och reparat-
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ioner av instrument och andra inventarier etc. Delar av behovet är centralt för att kunna bed-

riva verksamheten. 

Kulturenheten har en stor betydelse för varumärket Bollnäs kommun. Kulturenheten fortsätter 

arbetet med att förvalta och utveckla det goda renommét som byggts upp genom åren. Hög-

kvalitativ kulturskola, välbesökt kulturhus och arrangemang där både artister, utövare och 

besökare trivs och är nöjda samt det regionala bibliotekssamarbetet HelGe. Det finns ett 

orosmoment för både renommét och att kunna svara upp mot invånarnas förväntningar på 

kulturenhetens utbud på grund av den ekonomiska situationen som kan komma att leda till ett 

minskat utbud. 

Den förhållandevis höga sjukfrånvaron är en fortsatt utmaning. Det finns förhoppningar på att 

STAMINA-projektet och en ny central satsning på rehab-team ska leda till minskad sjukfrån-

varo. 

4.1.6.9 Måluppfyllelse 

Perspektiv Nämndens mål  

Medborgare Att ha en kultur som är angelägen och utmanande med delak-

tighet i ett deltagarperspektiv-Samverka externt och internt för 

att nå gynnsamma effekter. Att jobba coachande/stödjande 

med ungdomar i projekt 

 Målet är uppfyllt 

Utveckling, väl-

färd och tillväxt 

Delaktighet i samhällsutveckling, samhällsbygge och kommu-

ninvånarnas bildning. Inspirera till och skapa möjligheter för 

utbud och aktiviteter över hela kommunen. 

 Målet är uppfyllt 

Ekonomi Budget i balans, (anpassad efter verksamheten)  Målet är delvis 

uppfyllt 

Medarbetare Goda interna processer och utbildningar för att främja ett kon-

struktivt, hälsofrämjande klimat (verksamhet kontra budget) 
 Målet är uppfyllt 

Arbetssätt och 

processer 

Goda interna processer och utbildningar för att främja samar-

bete, samverkan och samordning 
 Målet är uppfyllt 

 

4.1.7 Överförmyndarnämnden 

4.1.7.1 Nämnden i korthet 

Nämndsordförande: Ulrika Dahlberg 

Antal ledamöter: 5 ordinarie + 5 ersättare 

Förvaltningschef: Hans Persson 

4.1.7.2 Sammanfattning av väsentliga händelser 

Räkenskapsutbildningar genomförd i alla tre kommunerna. 

Assistent anställdes 1 februari 2016 för arbete mot ensamkommande barn. Handläggare för 

arbete mot ensamkommande barn började i slutet av mars. 

Informationsinsats mot socialtjänsten i Ljusdal SFV i mars och ifo genomförda i april 

Länsträff i april och november 

Mottagandet av ensamkommande barn har inte anlänt i proportion till prognoser. 

Mottagna kvart 4 2015 = 52 
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Mottagna kvart 1 2016 = 16 

Mottagna kvart 2 2016 = 5 

Granskningsperioden avslutad. Alla inlämnade t.om. 20160301 granskade innan midsommar 

och t.om. 20160315 i juli. Resterande granskning klar under andra halvan av okt 

Arbete med flytt till nya lokaler under hösten. 

Uppstart i nya lokaler från 1 december 2016. 

 

4.1.7.3 Verksamhetsredovisning 

 Budget 2016 Utfall 2016 
Avvikelse Bud-

get/Utfall 
Utfall 2015 

Överförmyndarenheten -1 564,0 -1 535,3 28,7 -1 429,0 

Ensamkommande flykting-

barn 
0,0 0,0 0,0 -300,5 

Överförmyndare -2 300,0 -2 104,6 195,4 -2 099,7 

Enhet för ensamkommande 

flyktingbarn 
0 0,0 0 0 

Summa -3 864 -3 640 224 -3 829 

 

4.1.7.4 Kommentarer till verksamhetsredovisning 

Budgeten 131 för Överförmyndarenheten slutar på ett litet överskott. Ett par av anledningarna 

är en sjukskrivning samt ett litet glapp mellan tjänstledighet och anställning. 

Budgeten 133 för Överförmyndare innehåller nämnden samt arvoden till godman och förval-

tare. Denna del är mycket svår att budgetera då det i varje individuellt ärende tas beslut om ett 

arvode samt vem som betalar (huvudmannen eller kommunen). För 2016 blev 195 000 kr av 

denna budget oanvänd. Något som kan ändras 2017 då det är en ny individuell bedömning.  

4.1.7.5 Personalredovisning  

Sjukfrånvaro 2016 

 2016 2015 

Total 

  sjukfrånvaro* 
6,26% 1,00% 

- varav  långtidsfrånvaro** 0% 0,00% 

Sjukfrånvaro 

  för kvinnor 
6,36% 1,00% 

- varav långtidsfrånvaro** 0,00% - 

Sjukfrånvaro 

  för män 
5,85% 0,00% 

- varav långtidsfrånvaro** 0,00% - 

*Sjukfrånvarons andel av den ordinarie arbetstiden för samtliga anställda, såväl tillsvidare- som viss-

tidsanställda. 
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**Den del av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer 

 

4.1.7.6 Framtidsbedömning 

Medel sökta för 2 personal för ensamkommande även under 2017. 

Svårare och svårare att rekrytera ställföreträdare då ärenden utifrån samhällets utveckling nu 

är mer komplexa. Förhoppningar att den förvaltarenhet som startade hösten 2016 kan lösa 

detta problem. 

Mycket osäkra prognoser att arbeta med vad gäller ensamkommande barn. Kommer kommu-

nerna att ta hem sina utplacerade barn under våren 2017? 

Flertalet nyheter inom området: 

Framtidsfullmakter 

Lagstiftningen avseende framtidsfullmakter väntades träda i kraft 2016, men till följd av kritik 

från remissinstanserna leder inte förslaget till lagstiftning utan skjutits upp.  

Statistik 

Länsstyrelsen ålägger nu Överförmyndarna att inkomma med statistik avseende år 2015. För 

att detta ska kunna göras krävs en del omställningsarbete i ärendehanteringssystem och ar-

betsrutiner. Detta arbete påbörjades 2016 i Bollnäs och kommer fortsätta 2017 då ytterligare 

statistik kommer krävas in, denna gång innehållande mer "mjuka värden". 

Ändringar i Föräldrabalken 

(åter)införandet av 17 kap. FB (som upphävdes 1994) i förändrad form, med titeln ”Anhörigas 

behörighet att rättshandla i vissa fall”. 

Ensamkommande barn 

Regeringen har beslutat att förlänga gränskontrollen vid inre gräns från den 12 november 

2016 till och med den 11 februari 2017. Vad händer sedan? 

4.1.7.7 Måluppfyllelse 

Perspektiv Nämndens mål  

Medborgare Öka medborgarnas kunskap om gode mäns och 

förvaltares uppdrag. 
 Målet uppfyllt 

Utveckling, väl-

färd och tillväxt 

Nämnden har tillgång till kompetenta ställföreträ-

dare. 
 Målet uppfyllt 

Nämnden ska sträva efter minskad miljöbelastning 

inom verksamheten. 
 Målet delvis uppfyllt 

Ekonomi Nämnden har en effektiv ekonomi- och verksam-

hetsstyrning 
 Målet uppfyllt 

Medarbetare Medarbetarna känner delaktighet och har infly-

tande över sina arbetsuppgifter. 
 Målet kan ej bedömas  

Överförmyndarenheten uppfattas som en attraktiv 

arbetsplats. 
 Målet uppfyllt  

Arbetssätt och 

processer 

Ärenden handläggs effektivt och rättssäkert.  Målet delvis uppfyllt 
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4.2 Koncernföretag 

4.2.1 Bollnäs Bostäder 

4.2.1.1 Sammanfattning av perioden 1 januari 2016 - 31 december 2016 

Bollnäs Bostäder redovisar för år 2016 en vinst på 14,4 mkr före och 4,9 mkr efter boksluts-

dispositioner och skatt. Verksamheten omsatte 240,6 mkr. 

De totala investeringarna i materiella anläggningstillgångar har under året uppgått till 29,0 

mkr. Byggnader och mark svarar därvid för 23,7 mkr och inventarier för 5,3 mkr. 

Den totala låneskulden till banker är 550 mkr. Räntekostnaden för året har till banker varit 

10,3 mkr och borgensprovision till kommunen 2,2 mkr. Upplåtelseinsatser från de boende på 

Sundsåker och Hamre Gård uppgår vid årsskiftet till 12,4 mkr. 

Kostnaderna för reparationer har uppgått till 23,2 mkr. Bolaget har under året satsat 46,3 mkr 

i underhållsåtgärder. Av underhållet avser 15,2 mkr lägenhetsunderhåll. 

Inför 2016 träffade Bollnäs Bostäder och Hyresgästföreningen ett avtal om att hyrorna höjs 

med i snitt 0,8% från och med 1 januari och samtidigt införde bolaget en hyressättningsmo-

dell. 

Hyresgäster som bott minst tjugo år i samma lägenhet får 40 % rabatt på en månadshyra per 

år. Nämnda hyresrabatt har funnits i nio år och för 2016 utgjorde den drygt 400 tkr fördelade 

på 237 hyresgäster. 

Antalet outhyrda lägenheter var vid årets slut 24 och motsvarar 0,6 % av lägenhetsbeståndet 

(3 881 per 161231). Detta är vad som brukar benämnas ”omställningsvakanser” och är oftast 

lägenheter som skall göras iordning innan ny hyresgäst flyttar in. Vid motsvarande tidpunkt 

året innan var antalet 25 eller 0,6 %. Hyresbortfallet för outhyrda lägenheter och lokaler upp-

gick till totalt 2,7 mkr vilket är en markant sänkning jämfört med tidigare år. 

Affärsplanen har reviderats under 2016. 

En hyresgästenkät har gjorts under slutet av året. Svarsfrekvensen är 52 %. 2016-års resultat 

är en förbättring av resultatet jämfört med tidigare mätningar. 

I samband med att bolagets stora fastighetsskötaravtal löpte ut 31 mars 2016 startades en utfö-

rarenhet för yttre skötsel, Parkenheten. Stora delar av de moment som inte kräver stora ma-

skiner utför bolaget med egen personal från och med 1 april. De maskintunga uppdragen utför 

entreprenörerna Agrient samt Hammarströms Trädgårdsanläggningar. 

Arbetet med att stärka bolagets varumärke med ny grafiskt uttryck offentliggjordes för bola-

gets hyresgäster och för allmänheten den 17 juni. Affärsidé, vision, mission och kärnvärden 

har varit ledstjärnor i detta. 

Miljö- och byggnämnden har under året beviljat bolaget fyra betydande bygglov: 

 Säversta 2 A, där det planeras för 16 nya lägenheter (1-2 rok). Bygglovet har vunnit 

laga kraft. 

 Myrbäckskroken, där det planeras för 32 nya lägenheter (1-2 rok). Bygglovet är över-

klagat och ärendet handläggs i början av 2017 av Mark- och miljödomstolen. 

 Sundsbro etapp 2, där det planeras för 24 nya lägenheter. Byggstart planeras ske 2017. 

 Arbrå, Stationsesplanaden där det efter beviljat bygglov nyproduceras 8 lgh som skall 

vara klar för inflyttning 2017. 
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4.2.1.2 Måluppfyllelse (Utifrån mål- och styrkortet) 

Styrkortets fem perspektiv, vari bolagets mål ryms, är Arbetssätt och processer, Medbor-

gare/Kund, Utveckling, välfärd och tillväxt, Ekonomi samt Medarbetare. 

En avstämning av det balanserade styrkortet har gjorts. (not: ”Uppföljning balanserat styrkort 

2016”). Målen uppnås. Ett fåtal av målens så kallade mätetal ligger på gränsen till grön färg 

(godkänt). Men vid en sammantagen bedömning blir slutresultatet att samtliga bolagsmål upp-

fylls. 

  

Övergripande resultat för det balanserade styrkortet 2016: 

 

I cirkeln har en samlad bedömning av bolagets måluppfyllelse per perspektiv gjorts. Varje 

perspektiv motsvaras av en tårtbit. 

Grön markering betyder att målen i perspektivet är uppfyllda och att allt går som planerat. 

Gul markering betyder att målen delvis är uppfyllda men att det finns mer att göra. Röd mar-

kering av tårtbit innebär att målen inte uppfyllts. 

När bolaget planerar lägenheter är det behovet som styr – att anlägga en helhetssyn på kom-

munen och se till samtliga målgruppers behov är prioriterat. Hushållens storlek är avgörande. 

Hushållens socioekonomiska status i kommunen väger också tungt i bedömningen. Av riktlin-

jerna i ägardirektiven framgår det att bolaget ska tillgodose olika bostadsbehov och erbjuda ett 

varierat bostadsutbud. Detta speglas i de pågående och planerade byggnadsprojekten – som 

skiljer sig åt i såväl produktionskostnad som tänkt målgrupp. Ett av de stora projekten plane-

rar bolaget för socialnämndens verksamhet. 

Bolagets miljömål för 2016 har utvärderats. Fyra av de fyra miljömålen har uppfyllts under 

året. 

Det pågår oavbrutet ett utvecklingsarbete i bolaget för att utföra det allmännyttiga uppdraget 

klokt, effektivt och mer ekonomiskt samtidigt som hyresgästerna skall uppleva bättre service 

och högre trivsel. Inom avdelningen för Boservice genomfördes 2015 en utvärdering av den 

yttre skötseln. Tydliga förbättringsområden hittades. Därför inleddes under året en organisat-

ionsöversyn. Den resulterade i ett förslag att införa en ny enhet – Parkenheten. Och i slutet av 
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2015 inleddes arbetet med att införa den nya enheten. Parkenheten var i full drift 1 april 2016 

då fastighetsskötaravtalet gick ut. I december utvärderades första halvåret. Resultatet av ut-

värderingen var mycket gott. 

4.2.1.3 Kommentarer till budgetavvikelse/utfall 

Kostnadsposter där utfallet blev bättre än budgeterat är hyresbortfall och räntekostnad. Hyres-

bortfallet förklaras delvis med att bolaget inte har några lediga lägenheter – men det finns 

också en betydande förklaring i att bolaget sett över administrativa rutiner. Med anledning av 

dessa kostnadsminskningar har bolaget satsat mer än budgeterat på underhållsåtgärder. 

En kostnadspost som hamnade högre än budgeterat är reparationer. Den största anledningen är 

ökade kostnader för vattenskador i framförallt badrum. Kostnaden för vattenskador ökar fort-

farande jämfört med tidigare år. 

Bolagets vinst på 14,4 mkr blev något bättre än det i prognosen angivna resultatet på 

12,0 mkr. Soliditeten utgör vid utgången av 2016 knappt 22 % vilket överstiger det i ägardi-

rektivet angivna kravet på 15 %. 

4.2.1.4 Investeringar  

Inom ramen för kommunens Arbråprojekt har en nyproduktion av ett flerfamiljshus i Arbrå, 

Koldemo 30:46, med åtta lägenheter i två plan startats under hösten 2016. Lägenhetsstorlek är 

2 rok – 3 rok och målgruppen är Arbråbor (seniorer) som önskar bo i hyresrätt. Beräknad in-

flytt är 1 oktober 2017. 

Fastigheten Morkullan, Björktjära 9:16, som hyrs av kommunen har byggts ut under hösten 

2016. Socialtjänsten är uppdragsgivare och denna betydande tillbyggnad ska användas i han-

dikappomsorgens verksamhet. Inflyttning har skett vid årsskiftet 2016/2017. 

Socialnämndens beställning av ett nytt kök, Framtidens kök för tillagning av mat som skall 

kylas, är verkställd. Om- och tillbyggnaden av köket på Karlslund som har startats under hös-

ten går enligt plan och beräknas vara klart 1 juni 2017. 

Exploateringen av Myrbäckskroken, Säversta 2 A  och Sundsbro etapp 2 är de stora investe-

ringsposterna bolaget arbetar med. Byggstart för samtliga planeras till 2017. 

4.2.1.5 Personalredovisning  

Bolaget hade vid årets slut 43 medarbetare, 18 kvinnor och 25 män. Dessa är fördelade på 20 

fastighetsanställda och 23 tjänstemän. Under året har bolaget även haft 5 säsongsarbetare och 

16 feriearbetare anställda och med dessa inkluderade motsvarar tjänsterna 46 årsarbeten. En 

ny medarbetare har i början av året anställts till Kundcenter. 

Med anledning av organisationsförändringen (se skrivningen om Parkenheten under rubriken 

”Sammanfattning av perioden 1 januari 2016 - 31 december 2016”) har bolaget anställt fyra 

nya medarbetare för yttre skötsel. Under året har dessutom fem praktikanter arbetat i bolaget 

varav två inom Boservice, en inom Kundcenter och två inom Ekonomi/Administration. 

Genomsnittsåldern var knappt 50 år och den genomsnittliga anställningstiden var drygt 17 år. 

Sjukfrånvaron för 2016 var 2,0 %. För 2015 var sjukfrånvaron 3,2 %. Det högre talet för 2015 

beror på att bolaget hade ett par långtidssjukskrivningar. Kompetensutveckling i form av 

bland annat utbildningar, föreläsningar och studiebesök har skett under året. Två utvecklings-

dagar för alla medarbetare har genomförts med ledning av bolagets VD, för att tillsammans gå 

igenom de nya balanserade styrkorten och den nya affärsplanen för 2017. En studieresa med 

tema ”Stadsutveckling” har genomförts under hösten. Hela bolaget besökte Älvstranden Ut-
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veckling AB och Gårdstensbostäder AB i Göteborg som har lång erfarenhet och goda färdig-

heter i dessa frågor. Inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet har bland annat en 

basutbildning i en utbildning om hot och våld genomförts för alla medarbetare och en basut-

bildning i SAM har genomförts för chefer och skyddsombud. 

4.2.1.6 Internkontroll  

Bolaget arbetar löpande med internkontroll och under 2017 kommer bolagets nya internkon-

trollfunktion i drift. Den följer COSO-modellen och syftar till att åstadkomma en rimlig för-

säkran till styrelsen: 

 om bolagets mål uppnås och om verksamheten är ändamålsenlig och effektiv. 

 om den ekonomiska rapporteringen är tillförlitlig. 

 om att tillämpliga lagar följs. 

4.2.1.7 Framtidsbedömning 

I närtid kommer Bollnäs Bostäder kliva fram som den stora samhällsbyggaren på orten. 2017 

färdigställs åtta lägenheter i kommunen (Arbrå) – och 72 lägenheter börjar byggas. Bolaget 

har för närvarande inga problem med byggbar mark. Nu är det efterfrågan som styr. 

I bolagets uthyrningssystem finns mer än 9 000 personer registrerade. Detta skall inte förväx-

las med att samtliga vill ha en lägenhet. Detta skall mer ses som en indikator på att bostadssi-

tuationen i Sverige är besvärlig. Många av dessa personer står i kö för att kanske någon gång i 

framtiden flytta in i lägenhet. Den låga vakansgraden bedöms dock att hålla i sig räkenskaps-

perioden ut. Detta innebär att väntetiden för att få hyra en lägenhet i Bollnäs är lång. 

Bolaget har jobbat intensivt med att få igång byggprojekteten som innehåller mindre lägen-

heter. Säverstaprojektet och Myrbäckskroken har kantats av överklagningar som medfört för-

seningar. Liknande motgångar är svåra att påverka och en av följderna bolaget ser är att pro-

jekten som tidigare varit utspridda i tid nu kommer samtidigt. 

Samtidigt som Säversta och Myrbäckskroken samt Arbrå tar form tar bolaget tag i Sundsbro 

etapp II intill Scandic. Detta innebär att fyra stora nybyggnadsprojekt löper samtidigt från och 

med 2017. 

4.2.2 Bollnäs Energi AB 

4.2.2.1 Sammanfattning av perioden 1 januari 2016 - 31 december 2016 

Globalt var 2016 det varmaste året sedan 1880. Det är första gången i modern tid som värme-

rekordet slås tre år i rad. I Bollnäs var det 6 % varmare än ett normalår vilket också har visat 

sig i minskade intäkter för fjärrvärmen jämfört med budget. Även priset på el, som produce-

rats i Säverstaverket, har varit lågt. Dock ökade priserna något under hösten eftersom det har 

varit lite nederbörd så nivåerna i vattenmagasinen var lägre än normalt. Elintäkterna understeg 

budget med c:a 0,5 miljoner kronor. 

Nyanslutning av fastigheter till fjärrvärme har resulterat i endast 19 nya under året. På grund 

av de generellt låga energipriserna har efterfrågan på fjärrvärme varit mindre än tidigare. 

Dock har en stor industri i Arbrå, Bruks AB, anslutits samt en större fastighet i Bollnäs, 

Däckia AB. Dessa två fastigheter motsvarar mer än 50 småhus. 

Utbyggnaden av fibernätet har under 2016 koncentrerats till de norra delarna av kommunen. 

Utbyggnaden följer den utbyggnadsplan som styrelsen har fastlagt. Under året har mer än 12 

mil fiber schaktats ner. Under året har 1 143 fastigheter fått fiber vid tomtgräns och erbjudits 

fiberanslutning. Av dessa har 702 fastigheter valt att ansluta sig direkt. Ytterligare 119 fastig-
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heter, på tidigare utbyggda områden, har också beställt anslutning. De fastighetsägare som 

valt att inte ansluta sig direkt vid erbjudandet, har en fiberkanalisation vid tomtgränsen till sin 

fastighet. 

4.2.2.2 Måluppfyllelse (Utifrån mål- och styrkortet) 

Följande mål/mätetal i Balanserade styrkort har uppfyllts:  

 

Följande mål/mätetal i Balanserade styrkort har delvis uppfyllts:  

 

Följande mål/mätetal i Balanserade styrkort har inte uppfyllts:  
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4.2.2.3 Kommentarer till budgetavvikelse/utfall 

Verksamhetens resultat blev +6,9 miljoner kronor att jämföra med ett budgeterat överskott på 

7,6 miljoner kronor. Fjärrvärmeintäkterna blev c:a 2,7 miljoner kronor lägre än budget. Där-

emot ökade intäkterna för avfallet till förbränning med c:a 2,6 miljoner kronor. Elintäkterna är 

även 2016 lägre än förväntat. Det fortsatt låga ränteläget tillsammans med omläggning av ett 

fasträntelån till rörligt, har inneburit att räntekostnaderna blivit lägre än budget. 

Bredbandsverksamheten redovisar ett positivt resultat på c:a 1,6 miljoner kronor medan fjärr-

värme-verksamheten redovisar ett positivt resultat på c:a 5,3 miljoner kronor. 

Före bokslutsdispositioner och skatt hamnar bolagets resultat på + 6,9 miljoner kronor 

4.2.2.4 Investeringar  

De investeringar som gjorts under året är främst utbyggnad av fibernätet på landsbygden norr 

om Bollnäs. En ny fjärrvärmeledning för att kunna ansluta Bruks AB i Arbrå har byggts. För-

säljningen av fjärrvärme i Arbrå beräknas därmed öka med c:a 700 MWh per år. Den totala 

investeringsnivån uppgår till 47,1 miljoner kronor. Av dessa stod bredband för 36,3 miljoner 

kronor. Bidrag för bredbandsutbyggnaden 2016 beräknas uppgå till c:a 14 miljoner kronor 

och utbetalas under 2017. 

4.2.2.5 Personalredovisning  

Under året har bolagets drabbats av några långtidssjukskrivningar som inte varit kopplade till 

arbetet. Undantaget långtidssjukskrivningarna blev sjukfrånvaron 2,9 %. 

Bolaget har haft 31 anställda. 

4.2.2.6 Internkontroll  

Vid den årliga genomgången av internkontrollplanen har inga anmärkningar konstaterats. 

Samtliga kontrollpunkter har kunnat genomföras. Styrelsen har varit delaktiga i upprättande 

av riskanalys som grund för 2016 års kontrollplan. 

4.2.2.7 Framtidsbedömning 

De kommunala stadsnäten kommer att spela en mycket viktig roll i framtiden. Det är inte 

många privata aktörer som är villiga att bygga ut fibernät på landsbygden om de inte får till-

gång till tätortsnät. De som är intresserade har betydligt högre lönsamhetskrav än de kommu-

nala bolagen. Dessutom finns risk att dessa bolag kommer att ta ut höga avgifter av kommu-

nerna när enskilda fastigheter ska kopplas in för att möjliggöra till exempel hemsjukvård. Om 
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kommunerna, direkt eller via sina dotterbolag, äger infrastrukturen så har man rådigheten över 

hur nätet utformas och kan påverka kostnadsnivån till kunderna. 

Fjärrvärmenätet i Arbrå har kompletterats för att möjliggöra anslutning av Bruks AB. Det 

finns en viss osäkerhet hur stort effektbehov som finns hos Bruks AB. Det innebär en osäker-

het i om kapaciteten i Arbrå Värmeverk är tillräcklig. En utvärdering ska ske efter vintern 

2016/2017 huruvida en utökning av biobränslekapaciteten måste ske. Det kan innebära att den 

äldsta pannan, från 1994, måste bytas ut till en med högre kapacitet. 

Det pågår en rad utredningar centralt som kan komma att påverka konkurrenskraften för fjärr-

värme. Dels så finns det politiska partier som uttalat sig positiva till en förbränningsskatt för 

avfall och dels finns förslag på byggregler som innebär att fjärrvärmen inte kan konkurrera 

med bergvärmepumpar i ny- och ombyggnad. Dessutom ska det utredas om avgiften för kvä-

veoxidutsläpp ska omvandlas till en skatt i stället. Det skulle kunna innebära en kostnad på ett 

antal hundra tusen kronor i stället för, som idag, en intäkt på c:a 0,3 miljoner kronor för Boll-

näs Energi. 

Fjärrvärmepriset för 2017 har lämnats oförändrat. Det innebär att priset har varit samma fyra 

år i rad. 

4.2.3 Helsinge Vatten AB 

4.2.3.1 Sammanfattning av perioden 1 januari 2016 - 31 december 2016 

 Beslut om nytt Ägardirektiv tas i båda kommunernas fullmäktige under året. 

 Etapp 1 av ombyggnationen av Häggesta RV avslutas i juni 2016. 

Det nya Ägardirektivet ska tas upp för fastställande vid Helsinge Vattens bolagsstämma i 

mars 2017. Styrelsen har under året även lyft ett önskemål till våra ägare att alla styrande do-

kument för bolaget bör ses över. Detta ska göras under 2017. 

Etapp 1 av ombyggnationen av Häggesta innebar att en ny personalbyggnad kunde tas i drift i 

juli med stora förbättringar för personalen beträffande kontor, matsal och omklädningsrum. 

2016 fattade Ovanåkers kommunfullmäktige beslut om en investering i vattenledningsnätet 

för att knyta ihop Viksjöfors och Alfta. Projektet påbörjades under hösten och beräknas pågå i 

2,5 år. När projektet är klart kommer Alfta att försörjas med vatten från Homna VV utanför 

Edsbyn. 

I Bollnäs har Helsinge Vatten tillsammans med Samhällsbyggnadskontoret och Teknik-, ser-

vice- och fritidsförvaltningen fortsatt arbetet med framtagandet av en VA-plan. Arbetet går nu 

in i ett skede för policy och strategier där politiska inriktningar och mål är en viktig del. 

4.2.3.2 Måluppfyllelse (Utifrån mål- och styrkortet) 

Helsinge Vattens styrkort har mål som ska relatera till både Ovanåkers kommuns och Bollnäs 

kommuns övergripande perspektiv. 

Utveckling, välfärd och tillväxt:  

Mål: Omhändertagandet och reningen av VA-kundernas avloppsvatten ska fungera väl så att 

utsläppet inte bidrar till att miljön i vattendrag och sjöar försämras. 

– Ej uppfyllt. Under året har upprepade överskridanden av gränsvärden vid reningsverken 

inträffat vid några tillfällen. Överskridanden är analyserade och åtgärder har vidtagits. Liksom 

tidigare år är till exempel Glössbo RV bland dessa. Planer finns att på sikt lägga ned Glössbo 

RV och binda samman avloppsnätet med Rengsjö. 
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Medborgare:  

Mål: Kunskapen om och förtroendet för Helsinge Vatten ska vara på hög nivå bland medbor-

garna. 

– Helt uppfyllt enligt alla tre mätetal. 

Medarbetare samt Arbetssätt och processer: 

Mål: Helsinge Vatten ska stå för ett tydligt och ärligt ledarskap. 

– Helt uppfyllt enligt alla fyra mätetal. 

Ekonomi: 

Mål: VA-anläggningarna ska optimeras utifrån miljömässiga och ekonomiska aspekter. 

– Delvis uppfyllt. Av de fyra mätetalen för Bollnäs kommun visar tre gult men är snubblande 

nära grönt och ett visar rött men precis utanför gränsen för gult. För Ovanåkers kommun har 

motsvarande två av fyra mätetal grönt resultat och de andra två gult. Trenden generellt för 

VA-anläggningarnas status är att det arbete vi bedriver ger resultat och att vi ska fortsätta på 

samma sätt. 

4.2.3.3 Kommentarer till budgetavvikelse/utfall 

Bolaget baseras på självkostnadsprincipen och redovisar ett nollresultat vid årsbokslutet. Re-

sultatet av VA-verksamheten redovisas istället i kommunernas bokslut. Resultatet för Bollnäs 

kommuns VA-verksamhet 2016 uppgår till -1 208 Tkr att jämföra med budgeterade -1 

250 Tkr. Det innebär att det ackumulerade överskottet för VA-verksamheten i Bollnäs kom-

mun nu sjunker till 11 525 Mkr. 

Kapitalkostnaderna är drygt 1 Mkr lägre än beräknat då vissa investeringar inte aktiverades så 

tidigt på året som vi trodde de skulle göra. Ett lågt elpris innebar att elkostnaderna blev nästan 

400 Tkr lägre än budgeterat. Intäkterna ökade med ca 1 Mkr, i detta finns bland annat 200 Tkr 

utöver budgeterade intäkter för mottagande av fett från fettavskiljare i livsmedelsverksamhet-

er. 

Köp av tjänster och entreprenader är ca 3 Mkr högre än budgeterat. 2,3 Mkr av detta är för 

ombyggnationen av Häggesta reningsverk. Vid budgeteringen fanns ingen tidsplan för Häg-

gesta när de åtgärder som ska tas på driften skulle utföras. Detta innebär dock att en lägre del 

än budgeterat för driften under 2017 och 2018 återstår. 

I de gemensamma kostnaderna som fördelas 70 % Bollnäs och 30 % Ovanåker ligger kostna-

derna 250 Tkr över budget. I detta finns bland annat en skattekonsult kostnad för utredning av 

omvänd byggmoms samt kostnader för införande av Stratsys. Det finns även en del utbild-

ningskostnader som ej var budgeterade. 

För att uppnå nollresultat i Helsinge Vatten regleras driftbidraget mot utfall driftskostnader i 

verksamheten gällande Bollnäs. Regleringen blev 2 551 Tkr, som Helsinge Vatten erhåller 

utöver budgeterat driftsbidrag för 2016. 

4.2.3.4 Investeringar  

Ombyggnationen av Häggesta reningsverk i Bollnäs pågår för fullt och beräknas pågå till 

2018.  Under hösten 2016 inkopplades de nya borrhålen vid Glössbo vattenverk, vilka är pla-

cerade på en säkrare plats vid en eventuell trafikolycka i området. 

På ledningsnätet sanerades drygt 8 km ledningar vilket ligger i nivå med tidigare år. Däribland 

finns en ny sjöledning för avlopp mellan Långnäs och Häggesta. Totalt i båda kommunerna 
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sanerades 14,2 km ledning. 

4.2.3.5 Personalredovisning  

Helsinge Vatten har vid årsskiftet 2016/2017 36 tillsvidareanställda medarbetare. Därutöver 

finns två projektanställningar. Bland de tillsvidareanställda är 4 kvinnor (11 %). Medelåldern 

var vid årets slut 48,75 år. 

Åldersfördelningen är följande: 

21-35 år – 3 personer 

36-50 år – 17 personer 

51-65 år – 16 personer 

Sjukfrånvaron har under året varit 1,26 %. 

4.2.3.6 Internkontroll  

Helsinge Vatten fastställde i början av 2016 en internkontrollplan efter att ha gjort en riskana-

lys enligt Coso-modellen. Under året har problemet med otydlighet i ägardirektiv och andra 

styrande dokument lyfts till ägarna. En ny struktur och rutin kring uppföljning av kompeten-

ser och deras giltighet har införts och en genomgång tillsammans med Ovanåkers kommuns 

IT-chef har gjorts beträffande stödprocesser och rutiner för IT-säkerhet. 

4.2.3.7 Framtidsbedömning 

De stora pågående investeringarna för VA-verksamheten är en ekonomisk och arbetsmässig 

utmaning. Driftbudgeten och därmed VA-taxan de närmaste åren är mycket beroende på rän-

tenivån på investeringarna. 

Inom ett par år kommer Helsinge Vatten inte längre att kunna lämna slam från reningsverken 

till Borab, något som har gjorts under ett flertal år. Vi har under året fått fram några olika al-

ternativ för slamhantering på sikt som vi fortsätter att titta på. 

Helsinge Vatten har påbörjat ett långsiktigt strategiskt arbete med kontroll av inläckage i av-

loppsnätet och genomgång av nätet områdesvis. Detta för att ha ytterligare en parameter med i 

planeringen av ledningsnätssanering. Under 2016 uppdaterades taxan för insamling av fett 

från storkök och restaurangverksamhet. Under 2017 ska arbetet med utformande av en dag-

vattentaxa fortsätta. De närmaste åren kommer också översynen av vattenskyddsområden att 

ta ny fart. 

Arbetet med VA-planen för Bollnäs kommun fortsätter tillsammans med Samhällsbyggnads-

kontoret och Teknik-, service- och fritidsförvaltningen. Det är nu dags för VA-policy och stra-

tegi för vilka områden som ska prioriteras för kommunal VA-försörjning. Detta kan också 

innebära att nivån på anläggningsavgiften (anslutningen) i VA-taxan kan behöva ses över då 

anslutning av mer perifira områden är mer kostsamma än de senaste årens centrala byggnat-

ioner och nyanslutningar.  

4.2.4 Bollnäs-Ovanåkers Renhållnings AB 

4.2.4.1 Sammanfattning av perioden 1 januari 2016 - 31 december 2016 

BORAB tog från årsskiftet över kundtjänst och fakturering för avfallskollektiven i egen regi, 

vilket fungerat mycket bra. Den stora fördelen är att vi på sikt kommer att ha fullständig kon-

troll på kundregistret. Arbetet med detta fortskrider på ett bra sätt och har under 2016 innebu-

rit att fler är med och bidrar till kollektivet genom den nya grundavgiften i taxan. Antalet nya 
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abonnenter med helt abonnemang har också ökat. 

Återvinningscentralen på Sävstaås har en positiv trend där mängden avfall per besökare ten-

derar att minska. År 2015 kom det in 5 642,8 ton på ett besöksantal om 73 687 st. År 2016 är 

resultatet 5 478,8 ton på ett besöksantal om 75 179 st. 124 ton har lämnats till återbrukshuset 

vilket är en ökning på 11 % och ett positivt resultat som går i linje med verksamhetens upp-

drag vilket är resurshushållning och avfallsminimering. 

Andel deponirest minskar, men för att uppnå önskat målvärde krävs utökad sorteringsmöjlig-

het ur fraktionen deponi. Platsbrist är en bidragande faktor, dock planeras det för mer ut-

rymme och därigenom utökas möjligheterna att sortera ut fler fraktioner. 

Produktionsdelen på BORAB har fungerat mycket bra under året och leverans av färdigkros-

sat bränsle till Bollnäs Energi uppgick till 58 677 ton, vilket var nära det förväntade. 

Byggnationen av ny tvätthall och utbyggnad av verkstad har färdigställts under året. 

4.2.4.2 Måluppfyllelse 

4.2.4.2.1 Medborgare 

Bolagsmål   Kommentar Mätetal   

Borab skall erbjuda 

en miljöriktig av-

fallshantering som 

skall uppfattas 

enkel av medbor-

garna. 

 
 

 
 

Utfallet av mätetalen visar fortsatt positiv ut-

veckling gällande avfallshanteringen i kommu-

nerna. Exempelvis ökade återbruksmängder 

vilket ligger i linje med bolagets uppdrag. 

Antal besökare på 

ÅVC ska öka. 

 
 

 

Andelen ton som 

lämnas till Åter-

brukshuset ska öka. 

 
 

 

Andelen deponi av 

total mängd avfall 

som lämnas på 

ÅVC ska minska. 

 
 

 

4.2.4.2.2 Utveckling, välfärd och tillväxt 

Bolagsmål   Kommentar Mätetal   

BORAB skall vara 

en kunskapsbank 

för företag och 

privatpersoner. 

 
 

 
 

Vi har en positiv trend inom information. Arbetet 

vi lagt ner under året med att utveckla våra stu-

diebesök, varit mer aktiv på Facebook och släppt 

en ny version av hemsidan har stor påverkan till 

denna positiva trend. 

BORAB ska ge-

nomföra minst 30 

informationsträffar 

varje år för att 

sprida kunskap om 

avfallshantering. 

 
 

 

Antal anhängare på 

Facebook och be-

sökare på hemsidan 

skall öka. 

 
 

 

Brand i avfallslager 

ska förebyggas 

genom aktiv mot-

tagningskontroll. 

 
 

 
 

En klar förbättring som tyder på att vi når ut med 

information till våra leverantörer över hur man 

ska sortera sitt avfall. 

Andelen felleve-

ranser som medför 

åtgärd mot leveran-

tör är max 5 %. 
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4.2.4.2.3 Ekonomi 

Bolagsmål   Kommentar Mätetal   

Ekonomiska resur-

ser inom avfalls-

hanteringen ska 

användas effektivt 

till nytta för kom-

muninvånarna och 

miljön. 

 
 

 
 

Oförutsedda brister i befintligt kundregister har 

resulterat i att vi inte kunnat börja jobbet med att 

få in de kunder som saknar renhållningsabonne-

mang förrän i november 2016. Jobbet fortlöper 

under 2017. På produktionssidan har underhållet 

av kvarnanläggningen fortlöpt i enlighet med 

erlagd plan. 

2000 nya abonnen-

ter ska vara an-

slutna 2016-12-31. 

 
 

 

Kostnad för under-

håll på kvarnan-

läggningen ska 

vara 14-17 

kr/levererat ton. 

 
 

 

4.2.4.2.4 Medarbetare 

Bolagsmål   Kommentar Mätetal   

BORAB ska vara 

en attraktiv arbets-

plats. 

 
 

 
 

Höga värden i den årliga medarbetarenkäten och 

låg personalomsättning kan tolkas som att BO-

RAB fortsatt är en attraktiv arbetsplats. Den 

enkät som genomfördes i december 2016 hade ett 

snittvärde på 5,26 på en sexgradig skala. 

Minst 85 % av 

medarbetarna ska 

vara positiva till 

arbetsplatsen. 

 
 

 

Minst 60 % av 

personalen ska 

utnyttja friskvårds-

bidraget. 

 
 

 

4.2.4.2.5 Arbetssätt och processer 

Bolagsmål   Kommentar Mätetal   

BORAB ska ha ett 

arbetssätt som 

innebär delaktighet 

för all personal. 

 
 

 
 

Genom regelbundna arbetsplatsträffar, medarbe-

tarsamtal, verksamhetsdagar och en årlig medar-

betarenkät försöker företaget fånga upp förbätt-

ringsområden och skapa en känsla av delaktighet 

i och mellan de olika delarna av verksamheten. I 

2016 års medarbetarenkät fick avsnittet 'Delak-

tighet' ett snittvärde på 5,24 på en sexgradig 

skala. 

Minst 95 % av 

medarbetarna ska 

anse att man är 

delaktig i bolagets 

verksamhet. 

 
 

 

BORAB ska ut-

veckla och effekti-

visera olika proces-

ser. 

 
 

 
 

Effektivisering av miljökontroll och andra pro-

cesser inom bolaget fortskrider positivt med 

inriktning mot egen kompetens gällande strate-

giska områden. 

Egen kompetens 

för provtagning ska 

finnas 2016-12-31. 

 
 

 

"Grön rutt" ska 

införas på minst ett 

provområde under 

2016. 

 
 

 

BORAB ska ut-

veckla sina kontak-

ter med andra aktö-

rer inom branschen. 

 
 

 
 

Studiebesök och kunskapsutbyte med andra 

kommuner genomförs löpande och sker kontinu-

erligt under arbetsåret. Detta bidrar till att bolaget 

håller sig uppdaterad med utvecklingen inom 

avfallsbranchen. 

Inför matavfallsin-

samlingen ska 

minst tre besök 

genomföras hos 

kommuner som 

kommit längre i 

processen. 
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4.2.4.3 Kommentarer till budgetavvikelse/utfall 

Intäkterna överstiger budget med 1,8 mkr och det är huvudsakligen ökade mängder verksam-

hetsavfall som är förklaringen. Även ersättningsnivån för skrot och metaller har stigit under 

slutet av året. 

Ökade avfallsmängder leder även till ökade kostnader för att hantera avfallet. Kostnader för 

el, personal och information är däremot lägre än budgeterat. Eftersom vissa investeringar har 

försenats är periodens avskrivningar lägre än förväntat. Ett lån har satts om under året till 

lägre ränta än innan. Totalt sett är resultat efter finansiella poster ca 3,7 mkr bättre än budget. 

För avfallskollektiven följs rekommendationen för kommunala avfallsbranschen och taxein-

täkter som överstiger kostnaderna bokförs därmed som en förutbetald intäkt. 

4.2.4.4 Investeringar  

Utbyggnad av verkstad/tvätthall till en kostnad av ca 4 mkr är den enda större investering som 

gjorts under året. I övrigt har byte skett av en lastmaskin och en personbil. 

4.2.4.5 Personalredovisning  

Vid årsskiftet var 24 personer, varav 8 kvinnor, anställda på BORAB. Det motsvarar 23,4 

helårstjänster mot 22,3 året innan. En person har nyanställts under året och två har lämnat 

företaget. Periodens sjukfrånvaro är 7,7% att jämföra med 5,9% år 2015. Rensat från långtids-

frånvaro är siffran 2,5% (1,9%) . Medelåldern är ca 43 år med en relativt jämn åldersfördel-

ning. En pensionsavgång väntas under kommande år. 

4.2.4.6 Internkontroll  

Internkontrollplan har fastställts av styrelsen. Konkreta exempel på risker i BORABs verk-

samhet är bränder i avfallsupplag och annan miljöpåverkan genom exempelvis utsläpp. Arbe-

tet med förebyggande åtgärder inom dessa områden pågår ständigt genom utveckling av 

brandskyddsrutiner, mottagningskontroller och framtagande av kontrollprogram för provtag-

ning. Ledningen kommer under 2017 att fortsätta utveckla arbetet med riskanalyser för att 

definiera de områden som behöver stärkas. 

4.2.4.7 Framtidsbedömning 

Under 2017 kommer matavfallsinsamling börja införas hos hushållen i Bollnäs och Ovanåkers 

kommuner. Matavfallet förädlas till biogas vid en ny anläggning i Forsbacka. Projektet ge-

nomförs i tre etapper där villahushållen är etapp ett under 2017-18. Sedan följer införandet i 

flerbostadshus och verksamheter.  En stor utmaning i det projektet är arbetet med en ny miljö-

styrande taxa som ska gälla fr.o.m 2018. I samband med framtagande av den nya taxan med 

utsortering av matavfallet tittar bolaget på olika system samt kostnader för utökad källsorte-

ring hos hushållen med möjligt införande fr.o.m 2021. 

Projektet Samverkan BORAB, BEAB och Gästrike Återvinnare och Gästrike Ekogas fortskri-

der bra. Syftet med samverkan är ökad återvinning och förädling av material som ska ge 

mindre miljöpåverkan från avfall och transporter, ökad kostnadseffektivitet och intäkter samt 

utnyttjande av kapaciteter och kompetens optimalt. Söderhamn Nära och Ljusdals Energi är 

nya intressenter i samverkansprojektet. 

FNI (fastighetsnära insamling) ska införas i kommunens verksamheter. BORAB tillsammans 

med TSF jobbar med framtagande av taxa, logistik och hantering av fraktioner. Utbyggnad 
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sker etappvis med byggnation av miljöhus och stationer under 2017 följt av införande med 

start 2018 för etapp 1 enligt nuvarande plan. BORAB kan i detta projekt bidra med kund-

tjänst, fakturering, information, hämtning samt hantering av fraktionerna. 

BORAB är idag väldigt trångbodda både vad gäller kontorsutrymme, omklädningsrum för 

personalen och faciliteter för att ta emot studiebesök och utbildning. Flera olika förslag har 

tagits fram och ska bearbetas i styrelse och hos personal. Förhoppningsvis kan byggnation 

komma igång under våren. Projektet är med i investeringsplan 2017-19. 

Den sista etappen (3) av sluttäckningen vid den gamla deponin på Sävstaås startas upp under 

2017. Sluttäckningen ska vara klar 2019. 

4.2.5 Hälsinglands Utbildningsförbund 

4.2.5.1 Sammanfattning av perioden 1 januari 2016 - 31 december 2016 

Arbetet med lokalanpassningar har kommit igång i alla tre kommuner. 

Hela verksamheten har gått över till ett gemensamt nätverk och flera av de administrativa 

systemen har bytts ut. 

Den ökade tillströmningen av flyktingar under 2016 har ställt stora krav på verksamheten. 

Förbundet har sökt och beviljats extra medel hos medlems-kommunerna för flyktingverksam-

het. Gymnasieskolorna har haft över 200 asylsökande elever och inom SFI-verksamheten har 

tillströmningen lett till en kösituation som inte funnits tidigare. 

4.2.5.2 Måluppfyllelse (Utifrån mål- och styrkortet) 

Verksamhetsmål gymnasieutbildningen 

Elevernas genomsnittliga betygspoäng inom varje nationellt program ska ligga över poäng-

genomsnittet för såväl Hälsingland som landet i sin helhet. Målet är inte uppfyllt för varje 

nationellt program läsåret 15/16. Målet är uppfyllt för fem av tio redovisade program i för-

bundet. Noterbart är att det totalt fanns 14 program med avgångselever läsåret 15/16, men i 

fyra av programmen var elevantalet mindre än tio och redovisas då inte i statistiken från SI-

RIS. 

Andelen elever med gymnasieexamen inom fyra år ska ligga över genomsnittet för såväl 

Hälsingland som landet i sin helhet. Målet kan sägas vara uppnått, i förhållande till län och 

rike. 

Resultat lå 15/16: 
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Verksamhetsmål vuxenutbildningen 

Andelen elever med fullföljd utbildning/avslutad kurs ska ligga över snittet för såväl Hälsing-

land som landet i sin helhet. Målet för läsåret 2015/2016 är inte mätbart grund av att siffrorna 

för riket finns tillgängliga tidigast hösten 2017. 

Andelen elever som genomför kurserna utifrån sin individuella studieplan med godkända re-

sultat ska ligga över genomsnittet för såväl Hälsingland som landet i sin helhet.  Målet är inte 

mätbart på grund av att det inte finns jämförelsesiffror för riket. Målet tas bort inför år 2017. 

Samtliga yrkeshögskoleutbildningar ska ha en kvalitetsnivå motsvarande ”mycket nöjd”. 
Totalbedömningen är på gränsen till mycket nöjda med kommentaren att de studerande på YH 

Vindkraft påtalar en del förbättringsområden, vilket vi inte kunnat leva upp till då utbildning-

en kommer att upphöra och investeringar därmed inte gjorts. 

Andelen högskolestuderande som nyttjar lärcentra ska öka. 

Målet är uppnått. 487 högskolestuderande nyttjade lärcentra höstterminen 2016 jämfört med 

440 höstterminen året innan. 

Alla våra högskolestuderande ska vara nöjda med den service vi erbjuder. 

Målet är inte uppnått. CFL Söderhamn 86 %, CFL Bollnäs 90 %, CFL Nordanstig 95 %. 

Vuxenutbildningens måluppfyllelse för verksamhetsutveckling har förbättrats jämfört med 

föregående läsår. Samverkan internt med gymnasieverksamheten har gjort att vi kan erbjuda 

fler utbildningsmöjligheter inom yrkesutbildning för vuxenstuderande. 

Finansiella mål 

Ekonomin ska vara i balans. 

Målet är uppfyllt, åtminstone kortsiktigt då både 2015 och 2016 genererat ett positivt resultat. 

På längre sikt måste förbundet hantera minskade elevintäkter, kuddar, lokalinvesteringar och 

anpassningar av både lokaler och personal till ev minskat elevunderlag. Medlemskommuner-

nas hantering av beslutad bidragsmodell är också en osäkerhetsfaktor. Även fördelning av 

statsbidrag som tilldelas i det generella statsbidraget, istället för riktade statsbidrag som för-

bundet kan söka själva, innebär en osäker verklighet för förbundet. Samtidigt gör den höga 

andelen riktade statsbidrag inom vuxenutbildningen också verksamheten sårbar. 

Det egna kapitalet ska inflationssäkras. 

Målet är uppfyllt. Årets resultat på 6 531 tkr förstärker det egna kapitalet med mer än vad 

inflationen varit under 2016. I bokslut 2015 fastställdes förbundets resultat till + 7 067 tkr och 

inflationen var 1,7% för 2016, så för att målet ska vara nått 2016 måste resultatet vara minst 

119 tkr. 

4.2.5.3 Kommentarer till budgetavvikelse/utfall 

Sammanlagt redovisar förbundet ett positivt resultat med 6 253 tkr. Vuxenutbildningen står 

för 4 196 tkr av det positiva resultatet och administration och övergripande verksamhet står 

för 1 214 tkr. Utanhed gör ett underskott på 202 tkr och Höghammargymnasiets resultat är 

nollställt. Gymnasieskolorna gör sammanlagt ett positivt resultat på 1 044 tkr där Nordanstigs 

gymnasium står för större delen då de andra gymnasieskolornas överskott av ökade intäkter p 

g a högre elevtillströmning reserverats för att kunna möta medlemskommunernas önskemål 

om tidigareläggning av återbetalning av anpassningsmedel. 
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4.2.5.4 Investeringar  

Direktionen beslutade 2015 att investera i släpvagn och timmerbil till Fordonsprogrammet på 

Staffangymnasiet. För  2016 har direktionen beslutat om ett investeringsutrymme på 3 000 tkr 

som fördelas av Förbundschef. 6 087 tkr av budgeterade 6 480 tkr i investeringsmedel har 

förbrukats varav Timmerbil o släpvagn står för 3 425 tkr. Förbundet finansierar investeringar-

na med egna medel dvs upplåning bedöms i nuläget ej vara nödvändigt. 

4.2.5.5 Personalredovisning  

Förbundet hade vid årets slut 481 anställda fördelat på 38 procent män och 62 procent kvin-

nor. Medelåldern totalt sett är relativt hög, 49,1 år. Antalet anställda i förbundet har ökat med 

totalt 14 procent varav 44 kvinnor och 15 män. 

 

Personalomsättning och åldersstruktur 

I början av året hade förbundet 354 tillsvidareanställda och vid årets slut 363. Totalt lämnade 

52 tillsvidareanställda förbundet under 2016 och 61 tillkom. Kategorin med flest avgångar var 

lärare, 21 ämneslärare samt sju yrkeslärare. 

 

Stora pensionsavgångar kommer aktualiseras inom de närmaste tio åren, vilket innebär en stor 

utmaning för förbundet. Det råder brist på behöriga lärare, vilket tvingat såväl förbundet som 

andra arbetsgivare i regionen att anställa obehöriga lärare, en utveckling som sannolikt tilltar i 

framtiden. Arbetsgivaren avser därför utveckla arbetet med arbetsgivarvarumärket för att där-

igenom stärka sin konkurrenskraft och säkra framtida kompetensbehov.     
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Sjukfrånvaro 

Den totala sjukfrånvaron under året uppgick till 3,74 procent och består i ungefärligt lika stora 

delar kort- och långtidssjukfrånvaro. Ingen av enheterna utmärkte sig särskilt beträffande 

sjukfrånvaron förutom administrationsenheten där sjuktalet uppgår till 9,41 procent, varav 

ca 80 procent utgör långtidsfrånvaro. 

 

 

Övertid 

Den största delen gällande övertidsarbete består i fyllnadstid vilket utgör 70 % av det totala 

uttaget. 

Utmärkande är rektorsområde 1 med 1670h, detta beror på att idrottsgymnasiet haft tränings- 

och tävlingsresor med elever. 

 

När det gäller enkel och kvalificerad övertidsersättning är uttaget störst vid administrations-

enheten (700h) huvudsakligen beroende på byte av elevadministrativt system. Den kraftiga 

belastningen på den administrativa organisationen har också medfört ett behov av uttag från 

timbanken i företagshälsovården, för åtgärder av stresshanteringskaraktär. 
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4.2.5.6 Internkontroll  

Process och kontrollmoment 

1. Överlämning inför skolstart: Rutiner vid överlämnande i samband med skolstart 

Rapport: 

Uppföljningen visar att det för förbundet finns rutiner men att grundskolan inte till-

lämpat dem. Kontakter med grundskolorna har tagits för att förbättra processen. 

2. Arbetsmiljöarbetet: a) Verksamhetens planering, kontroll och uppföljning b) Arbets-

miljö/skyddsronder genomförs enligt policy. Olycks- och incident-rapportering följs 

upp 

Rapport: a)+b) Stickprovskontroll enligt plan har genomförts av HR-strateg, genom-

gång har gjorts i det rektorsområde där Arbetsmiljöverket haft tillsyn. Ett nytt system 

för tillbudsrapportering har testats under hösten för skarp drift efter årsskiftet. 

3. Styrdokument: Styrdokument uppdateras/efterlevs ej 

Rapport: Befintliga styrdokument listades och presenterades för direktionen under 

hösten. Styrdokumenten är publicerade på intranätet så att de lätt ska kunna nås. 

4. Personalförsörjning: Att organisationen saknar rätt kompetens 

Rapport: Fortsatt behov av att rekrytera rätt lärarkompetens. Metoder för marknads-

föring vid högskolor utarbetas. Kompetenskartläggning bearbetas för att synliggöra 

ämnesområden där bristerna är störst. 

5. IT: Leverans av IT-tjänster fungerar inte enligt överenskommelse 

Rapport: Eftersom datanät och tjänster varit under uppbyggnad under sensommaren 

och hösten är punkten svår att följa upp. Ett avtal där bl a uppföljning av supportä-

renden regleras kommer att tecknas 2017. 

4.2.5.7 Framtidsbedömning 

Lokalfrågorna i alla tre medlemskommunerna bör vara underlag för beslut så planering av 

verksamheten kan göras, dels för att öka vår attraktionskraft, men även för att uppnå demo-

grafianpassning och samordningsvinster mellan alla våra verksamheter. 

En fortsatt översyn över lönestrukturen inom förbundet är viktigt för att vi ska kunna uppnå 

vår lönepolicy. Det är också av största vikt för förbundet att följa hur man i framtiden ska 

hantera de olika särskilda statliga lärarlönesatsningarna, om de riktade bidragen försvinner 

och införlivas i generella statsbidrag till kommunerna 
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4.3 Uppdragsföretag 

4.3.1 Kommunalförbundet södra Hälsingland 

4.3.1.1 Sammanfattning av perioden 1 januari 2016 - 31 december 2016 

Kommunalförbundet södra Hälsingland har under året haft stort fokus internt på personal-

frågor. Det har handlat om både långtidssjukskrivningar och tjänstledigheter som gjort att 

vissa korrigeringar har gjorts i organisationen. Följande sammanfattning av året i korthet; 

Omorganisation – i september genomfördes en omorganisation när samhällsskyddsavdel-

ningen delades upp i en avdelning förebyggande brand och en säkerhet- och krisavdel-

ning. 

Operativ räddningstjänst – antalet insatser under året ökade med 160 st till totalt 1 162 in-

satser. De största ökningarna skedde inom sjukvårdslarm och automatlarm ej brand. 

Investeringar – investeringarna blev betydligt lägre än budgeterade p g a bl a överkla-

gande av fordonsupphandling m m. 

Riskhantering – nya antagna säkerhetspolicys under året i samtliga tre medlemskommu-

ner. 

Ny enhet – under året tillkom en förvaltarenhet som god man/ förvaltare i förbundet i 

form av två handläggare. 

Verksamhetssystem -  två nya verksamhetssystem har under året implementerats.  

4.3.1.2 Måluppfyllelse (Utifrån mål- och styrkortet) 

Utifrån antagen verksamhetsplan och handlingsplan för 2016 redovisas följande målupp-

fyllelse; 

Budget – förbundet redovisar ett överskott på  1,2 miljoner kr. Största orsakerna till över-

skottet är att vi haft vakans på ett antal tjänster som ej återbesatts samt att krishantering 

redovisar ett större överskott än budgeterat. 

Operativ räddningstjänst – de nya verksamhetssystemen driftsatta under året. Uppföljning 

av miljöaspekter gällande skumvätskor gjorda. 

Värdegrundsarbetet – påbörjat men målet inte uppnått. 

Förebyggande brand – flerbostadsprojektet ( brandskydd  på vindar, förråd m m) genom-

fört i allmännyttan med gott resultat i samtliga tre medlemskommuner. 

Informationssäkerhet – eftersom tjänsten varit vakant under andra halvåret har arbetet 

med informationssäkerhet i medlemskommunerna inte nått målet. Ny tjänst utannonserad 

under hösten med tillträde Q1 2017. 

Krishantering – krisledningsövningar har genomförts i samtliga tre medlemskommuner 

under hösten. Bildandet av kommunala risk- och sårbarhetsgrupper i kommunerna har 

inte lyckats. Nyrekrytering av beredskapssamordnare kommer att ske under 2017. 

4.3.1.3 Kommentarer till budgetavvikelse/utfall 

Prognosen som gjordes för 2016 uppnåddes med god marginal. Ett överskott på 1,2 mil-

joner kr och mot prognos + 1,4 miljoner kr. De största orsakerna till överskottet är att full 

personalstyrka inte funnits under året på några avdelningar. Orsaken till detta är dels 
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några långtidssjukskrivningar samt tjänstledigheter. Utöver detta visar krishanteringskon-

tot ett större överskott än budget samt att fastighetskostnaderna är lägre. Resultatet inne-

bär att KFSH redovisar ett positivt bokslut för året och en ökning av soliditeten med 4 % 

till 4,8 %. 

4.3.1.4 Investeringar  

Som redovisats tidigare blev investeringarna betydligt lägre än planerat. Följande investe-

ringar gjordes under 2016; 

Nya brandhjälmar till samtlig personal operativ räddning             365 tkr 

Reservfordon (  begagnad släckbil)                                              160 tkr 

Reinvestering höjdfordon                                                             250 tkr 

Förvärv leasat fordon                                                                     23 tkr 

4.3.1.5 Personalredovisning 

Glädjande är att sjukfrånvaron minskade 2016 jämfört med 2015, men ligger fortfarande 

för KFSH relativt högt. Hamnade på 3,52 % vilket är en minskning med 0,74 % från fö-

regående år. 

Högst sjukfrånvaro finns i åldersgruppen 30-49 år och lägst 0-29 år. Sjukfrånvarostatisti-

ken mellan könen är delvis missvisande. Här ligger sjukfrånvaron bland kvinnor på 14,2 

% och för män 1,8 %. Orsaken till detta är att vi endast har 16 kvinnor anställda och en va 

dem har varit sjukskriven under hela året vilket ger en stor avvikelse. Dock minskade 

sjukfrånvaron för kvinnor med 4,3 %  från 2015. Åldersfördelningen inom KFSH är föl-

jande redovisat på snittålder;  Operativ räddning – Bollnäs heltid 46 år, Söderhamn heltid 

47 år, Arbrå deltid 37 år, Kilafors deltid 43 år, Alfta deltid 43 år, Edsbyn deltid 38 år, Sö-

derhamn deltid 41 år, Holmsveden deltid 39 år och administrativ personal 52 år. Det ger 

en snittålder på 44 år för hela KFSH. 

4.3.1.6 Internkontroll  

Den internkontrollplan som fanns antagen för 2016 har följts upp både i ledningsgrupp 

samt i direktion. Några större avvikelser eller direkta fel har inte hittats. Dock kan näm-

nas att fler och noggrannare uppföljningar behöver göras på personalområdet och löne-

hanteringen. 

4.3.1.7 Framtidsbedömning 

Upprättad budget för 2017 är i nuläget utifrån det uppdrag och den verksamhetsplan som 

är antagen anpassad till vår verksamhet. En utmaning som finns är att rekrytera rätt med-

arbetare till de nya tjänsterna som annonserats ut. Det är delvis en ny företeelse i förbun-

det med så pass många nyanställningar på relativt kort tid samt ny verksamhet in i för-

bundet.  

Vi hoppas att den nybildade kris- och säkerhetsavdelningen som ska vara bemannad un-

der våren kommer att kunna leverera kvalitativa tjänster till våra medlemskommuner 

inom området krishantering och säkerhet. Det kommer att bli en stor utmaning både för 

KFSH och medlemskommunerna vad gäller arbetet med informationssäkerhet och den 

nya dataskyddsförordningen som träder i kraft våren 2018. 
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Ett fortsatt fokus på ett utökat samarbete/samverkan i Hälsingland under 2017. Tekniskt 

finns idag ett gemensamt samverkansnät som möjliggör samverkan inom operativ rädd-

ningstjänst och krishantering. Ytterligare områden för samverkan finns på agendan. 

Känslan inför 2017 är att vi står väl rustade att lösa de uppdrag vi har. Detta under förut-

sättning att rekryteringsprocessen lyckas och att vi fyller vakanserna med personal med 

rätt kompetens för uppdragen. 

 

4.4 Inköp Gävleborg 

Analys av perioden 1 januari - 31 augusti 2016 

Verksamheten visar ett överskott om 3 581 tkr vilket är 2 836 tkr bättre än budgeterad nivå. 

Detta överskott är kopplat till tre faktorer. Återtagande enligt fastställd återtagandeplan, ett 

positivt förhandlingsresultat med KPA samt ett särskilt verksamhetsbidrag för att hantera 

KPA skulden 

I och med det positiva resultatet så har återtagande av det egna kapitalet återställts och föregå-

ende årsbalansskulder kunnat återställas nästan till sin helhet. Efter året finns fortfarande en 

balanserad förlust på -29 tkr, vilket vi ser kommer att återgå till ett positivt resultat under 

2017.Under året har vi utvecklat vår ekonomistyrning ännu mer efter övertagandet av ekono-

mifunktion av Söderhamns kommun. Vi styr nu det ekonomiska flödet och konteringarna 

automatiskt. Vi har under 2016 även påbörjat mottagning av e-faktura samt att e-fakturera 

själva. För att klara kommande utmaningar och tillsammans med kommuner/bolag sträva efter 

den optimala resursallokeringen kommer arbetet med den kommande förbundsordning vers-

ion 2.0 och koncerninköp vara en milstolpe för den framtida finansieringen. 

Måluppfyllelse 

Målen följs upp genom vårt styrkort som innehåller fyra perspektiv där varje perspektiv inne-

håller ett eller flera mått. Några mått är definitiva och andra är trendmått. Definitiva är 

färgsatta med rött = ej uppfyllt eller grönt =uppfyllt. Trendmåtten visar rörelse och där röd = 

ej uppfyllt, gult = på väg med trendindikator och grönt = uppfyllt. Måtten för verksamheten 

under 2016 har varit: 

Ekonomi 

Helårsresultatet för Inköp Gävleborg är ett positivt resultat om 3 581 tkr. Efter att det extra 

tillförda kapitalet om1 713 tkr och förhandlingen med KPA tagits bort så gör verksamheten 

ett positivt resultat på 1 096 tkr. Målet grönt. 

Nöjd ägarindex 

Utfallet av mätningen ger ett resultat på 75 %, vilket är lägre än den föregående mätningen. 

Mätningen har inkluderat nya upphandlingsfrågor, och med dessa så är siffran 76 %. Då dessa 

frågor är relativt nya kommer målet inte att ändras förrän 2017. Målet är grönt. 

Avtalstrohet 

Avtalstrohetsmätning pendlar från kommun till kommun och är per helåret 55 % för kommu-

nerna i snitt. Ett arbete har skett i några kommuner som legat dåligt till, samt att vi fått mer 

rättvisande siffror för varje kommun. Dessa har bidragit med en positiv uppgång. Målet är 

gult. 
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Hållbarhetsperspektiv 

Miljömätning har genomförts för 2016. Utfallet är att det ställs hållbarhetskrav i 20,5 % av 

alla upphandlingar enligt den nya upphandlingspolicyn, varav ca 25 % är miljökrav och 17 % 

tillväxtkrav. Kraven på social hållbarhet är 20,5 % i upphandlingarna. Detta innebär att vi 

under 2017 fått ca 540 avtal med dessa krav. Målet är en nollmätning. 

Nöjd kundindex 

Resultatet 57 % är något sämre än 2015 års mätning på 60 %. Många är mycket positiva till 

de dialoger som förts med oss. Ett fortsatt arbete med information och avtalsdatabas kommer 

att göras under 2017. Likaså kommer arbetet med att resurssäkra organisationen att fortsätta. 

Detta för att fortsatt kunna bearbeta avropsmodeller i avtalsdatabasen, kvalitén i upphandling-

arna och att nya avtal finns när de gamla löper ut. Målet är gult. 

Anbud per upphandling 

Anbud per upphandling har ökat till 4,9 från 3,4 2015. Det är några få ärenden som gör att 

målet uppfylls, ex upphandlingen av tekniska konsulter. Nationellt är trenden oförändrad per 

upphandling, dvs ca 3anbud/upphandling. Målet är grönt. 

Nöjd leverantörsindex 

En ny mätning för året innebar en ökning i index för 2016 till 69 %, vilket är 6 % bättre än 

2015 (63 %). Ny mätning kommer att ske under 2017 och vi hoppas på en positiv trend även 

då. Vi ser ett ökat tryck på e-anbud, liksom att kommunerna genom e-handel köper rätt från 

avtalet. Vi jobbar under 2017 vidare med professionella kontakter med leverantörerna, liksom 

med att hitta nyare och bättre upphandlingsmodeller. Målet är gult. 

Start till slut 

Målet präglas av att organisationen diskuterar mycket tid och process, där processeffektivise-

ring och formulärbaserade upphandlingar tagit fart. Totalt tar det 5,7 månader i upphandlings-

processen från start till slut. Många av våra nya anställda har haft bra it kompetens och därvid 

har användandet av ny teknik tagit fart. Målet är gult. 

Frisknärvaro 

Målet för frisknärvarovärdet är satt till 90 % vilket innebär mindre än åtta sjukdagar per med-

arbetare och år. Utfallet är 92 % för året vilket är mycket bra med tanke på att två av våra 

medarbetare har varit långtidsfrånvarande under2016.Målet är grönt 

Nöjd medarbetarindex 

Nöjd medarbetarindex har sjunkit något och förbättringsområden som anges är mängden ar-

betsuppgifter, arbetsplatsträffar och stöd i arbetet. Ansvar i chefsroller tydliggörs och hur stöd 

till medarbetarna ska ske är ett fokusområde liksom hur vi utvecklar våra arbetsplatsträffar. 

Målet är gult. 

Framtidsbedömning 

Inköp Gävleborgs viktigaste utmaningar 2017 är att: 

- Klara av kommuner och bolags behov av upphandlingar med de resurser som idag förbundet 

har budget till 

- Öka tilliten till verksamheten internt hos kommunerna vad avser antalet upphandlingar samt 

säkerställa rätt kvalitet av dessa. 

- Öka tilliten för verksamheten hos medarbetare 
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Dessa utmaningar är i linje med de vi stakade ut för 2016 och som benämndes produktions-, 

ekonomi-, och tillitsutmaningar. 

 


